
Nyhedsbrev december 2022 
 

Tilmelding til ferieture og booking af sommerhuse bliver forenklet 
Fra den 1. december 2022 bliver det lettere at tilmelde sig en tur eller at booke et sommerhus i Kbh.afd.  

 Ture: Find ferie/tilmeldingsturen i Turdatabasen og følg linket med TILMELD.  
 Sommerhuse: Gå til Medlemsportalen og login. Vælg kommende arrangementer, under gruppe 

vælg Sommerhuse og vælg dato. Tryk på TILMELD hvis det er en ledig dato. 
Booking af sommerhuse starter 1/12 2022 og tilmelding til ture den 10/1 2023. 
Det er en meget god ide at teste adgangen til systemet nogle dage før en tilmelding starter. Adgang til 
turene kan testes fra ca. 5. januar 2023. 
 

”Gamle ” brugere” 
Hvis du ikke kan komme ind med et login, er det sikkert fordi du kun har et login til Kbhs gamle 
tilmeldingsside.  
Så skal du besøge Medlemsportalen og har du ikke prøvet det før så følg vejledningen her.  
 

Hjælp 
Er der problemer med tilmelding til ture skal man kontakte support@kbh-dvl.dk. Man skal IKKE kontakte 
DVLs sekretariat, de henviser bare til Supportmailen. Læs evt vejledningen her før du tilmelder dig til en tur. 
 
Er der problemer med booking af sommerhuse så kontakt sommerhuskasserer@kbh-dvl.dk. Man skal IKKE 
kontakte DVLs sekretariat, de henviser bare til sommerhuskassereren. 
 
DVLs sekretariat holder julelukket.  
 

Skovbrugerråd 
Københavnsafdelingen er blevet medlem af Naturstyrelsen Hovedstadens nye brugerråd ved formanden Lis 
Nielsen. Dette er en af mange måder hvorpå DVL prøver at præge udviklingen af den danske natur og gøre 
vore synspunkter gældende.  
 

Julekoncert med sangkoret 
Julen byder på både festlige og højtidsfulde sange og DVL Sangkoret inviterer derfor til en hyggelig aften 
med julestemning.Alle er velkomne og der er fri adgang. 
Kom til Husumvold Kirke, onsdag d. 14. december kl. 19.30, Gadelandet 25, Brønshøj, indgang fra 
Åkandevej.  ( Bus 2A til døren samt 5C og 350S nærved ). 
 

Historiske vandringer 2023 
Nordea-fonden har valgt at støtte Historiske Vandringer med godt 2,4 mio. kr. Langt de fleste af midlerne 
går til lokale Formidlings-ture. Københavnsafdelingen starter året med 10 historiske vandringer alene i 
januar måned. 
DVL har netop udsendt denne pressemeddelelse: https://dvl.dk/pressemeddelelse-historiske-vandringer-
2023/ til diverse medier om Temaåret. 
 

 
 



Ture i juleugen 
Mandag 26/12: Motionstur fra Fuglebakken St. 
Torsdag 29/12: Motionstur fra Fuglebakken St. 
Tirsdag 27/12: Gå dig Glad fra Svanemøllen St. 
Lørdag 24/12: Week-end motionstur fra Åmarken St. 
Lørdag 31/12: Week-end motionstur fra Åmarken St. 
Søndag 25/12: Farum Sø med mere 
Onsdag 28/12: Damhussøen og Damhusengen 
Fredag 30/12: Vinternatur på Vestegnen 
Lørdag 31/12: Årets sidste tur - Rundt om Vedbæk 
 

Tilmeldingsture 
Ferieture: 
Müllerthal i Luxemburg. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard. 
28 april - 5 maj 2023. 78 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 15.02.2023 
Vandreferie i Cornwall. Turledere Marie-Louise Cooke-Jarlø og Grethe Aagaard. 
10 - 17 juni 2023. 73 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 1.3.2023 
Fejø - Festival og Vandring 2023. Turledere Anita Garbers og Ingrid Sørensen 
17 - 23 juli 2023. Ca 70 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. 30.4.2023 
 

Giv et medlemskab i gave 
Del glæden ved at vandre i godt selskab: Forær et års medlemskab af Dansk Vandrelaug i julegave til venner 
og familie. 
Ved at udfylde formularen her og indbetale den rette kontingentsats sender vi et velkomstbrev, nyeste 
nummer af VandreLiv og et gavebevis, hvor modtageren kan se, gaven er fra dig. 
Vent ikke for længe med at beslutte dig - PostNord har lang ekspeditionstid. 
 

European Winter Walking Days 2023 
 The third venue of the winter walking activities is ready for groups or individuals from 9 – 12 March 2023 in 

PillerseeTal, in Tyrol, Austria. Enjoy the walking trails covered in snow, among 5 villages in the valley. All 

meeting points and the accommodation options are served by free public transport. The valley takes pride 

in being the snowiest region of Tyrol. Come and enjoy on your own skin this winter walking paradise. For 

more information go here 

 
I ønskes alle en dejlig julemåned og en glædelig jul 
 
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen 
 


