
Nyhedsbrev februar 2022 
 

Lysfestival 2023 
I år er der 5 forskellige ture til februar måneds Lysfestival i København. Da der er begrænset deltagerantal 
man skal melde sig via dvl.dk vandreture under kbh. afd. - selv om det ikke står i bladet. Tilmelding åbner 14 
dage før turstart. Ring IKKE direkte til turlederne for tilmelding. Turlederne har byttet lidt rundt på turene, 
men de rigtige navne står i turannoncerne hvor man melder sig til. 
 

Generalforsamling 2023 
Den årlige Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2023 finder sted torsdag den 23 marts 2023 kl 19 i 
Karens Minde Kulturhus Wagnersvej 19, 2450 København SV. Dagsorden og yderligere oplysninger bringes 
løbende på afdelingens hjemmeside. 
 

Annoncering af DVL ture i div. lokalaviser  
Før Corona-tiden plejede Københavnsafdelingen at sende vores turkalender til alle relevante lokalaviser i 
Hovedstadsområdet. Bag udsendelsen stod gennem tiderne forskellige dygtige medlemmer af afdelingen. 
Nu vil vi starte igen, men mangler interesserede medlemmer der vil være med til at løse denne opgave. 
Er du interesseret, så send en mail til formanden på formand@kbh-dvl.dk 
 

Pop-up ture – kun på internettet 
Lørdag 4/2: Varieret vinter vandretur på Amager. Turlængde 16 km. Mødested: Christianshavn Metro St. kl. 
11.00.  
Slutsted: Kastrup Metro St. kl. 16.00. Turledere: Lisbeth Mehlbye og Annette Bruun.    
Søndag 26/2: Gribskov – Varden. Turlængde 13 km. Mødested: Hillerød St. kl. 09:35.  hjemkomst: Hillerød 
St. kl. 15.46 med tog fra Gribsø afg. kl. 15.35. Turleder Nils Jørgensen og Anita Garbers. 

 
Vandretræf 2023 i Ribe 

Ved du, hvem Maren Splid var? Eller hvorfor der et dige rundt om hele Mandø? Og hvad kender du til 
Esbjergs historie? 
Hvis du vil have svar på disse spørgsmål og mange andre, skal du tage med på DVL Esbjergs vandretræf den 
17.-20. maj. for DVL-medlemmer fra hele Danmark 
 

Tilmeldingsture 
Ferieture 
Müllerthal i Luxemburg. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard. FULDTEGNET. Venteliste 
28 april - 5 maj 2023. 78 km. Tilmelding fra den 10.01.2023 t.o.m. den 15.02.2023 
Vandretur 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 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 
Vandreferie i Ôsterlen, Skåne. Turleder: Grethe Aagaard og Bente Frænell  
30 sept - 7. oktober 2023. 88 km. Tilmelding fra d. 10.03.2023 t.o.m. d. 01.08.2023. 
 
Endags-ture: 
Skånsk naturvandring ved Vedema. Turledere: Erik Kragh og Pia Cederval Andersen 
5. maj 2023. 10 km. Tilmelding fra d. 10.03.2023 t.o.m. d. 30.04.2023. 
Ø-tur til Askø og Lilleø. Turledere: Anita Garbers og Ingrid Sørensen  
17 juli 2023. 12 km. Tilmelding fra d. 10.04.2023 t.o.m. d. 30.06.2023. 



 
Outdoor Active 

Mange medlemmer af DVL har opdaget appen Outdoor-Active og har stor glæde af den til turplanlægning i 
både in og udland. DVL holder regelmæssig kurser så hold øje med kursus-annoncerne i VandreLiv. Kan du 
ikke vente, har Viborg afdeling lavet nogle fine YouTube vidoer til ”Lær-det selv”-vandreren. Dansk 
Vandrelaug Viborg - YouTube 
 

Gå på biblioteket med Dansk Vandrelaug - det betaler sig 
Du kan låne bøger - fysiske, lydbøger og e-bøger, artikler, dvd'er m.m. via dit bibliotek. Som medlem giver vi 
dig indsigt i, hvordan du udnytter biblioteket til at finde viden om det vandreområde, du ønsker. Vi har også 
lavet en oversigt med direkte links til bibliotek.dk's store database, så du let finder bøger om fx 
Gendarmstien, Skjoldungestien, Island og Korsika. Blot for at nævne nogle. 
 

Deltagere søges til DVL's nye sundhedsgruppe 
Idemand Hans Henrik Kleinert søger 4-5 medlemmer, som har lyst og kvalifikationer til at deltage i 
sundhedsgruppen, som i videst muligt omfang vil afholde møder virtuelt. 
Gruppens formål og funktion er at: 

 indsamle viden om sundhedsmæssige aspekter af vandring, fysisk såvel som psykisk og socialt 
 komme med forslag til, hvordan denne viden kan anvendes eksternt fx i forbindelse med 

medlemsrekruttering, marketing, sociale medier m.m. 
 overveje hvordan denne viden kan bruges internt, fx i forbindelse med kurser, turlederuddannelse, 

udvikling af nye turtyper etc 
 overveje eksterne samarbejdspartnere fx indenfor sundhedsvæsen, idræt og andet foreningsliv, 

Ældresagen, Faglige Seniorer m.fl. 
 inspirere til aktiviteter, kampagner m.m., hvortil der kan søges fondsmidler 
 og hvad der i øvrigt kommer for dagen i sådan en dybdeborende proces. 

Udvalgets medlemmer har alle mindst to af følgende kvalifikationer: 
 Erfaren vandrer 
 Sundhedsfaglig baggrund (læge, sygeplejerske, fysio-/ergoterapeut, psykolog m.fl.) 
 Mediefolk eller andre med erfaring med formidling, herunder sociale medier 
 Erfaring med og talent for at organisere 
 Iderigdom og initiativ 
 Geografisk spredning 

Du søger ved at skrive en kort, motiveret ansøgning til Hans Henrik Kleinert på mail hansenrik08@gmail.com 
inden 12. februar 2023. For yderligere info kan interesserede skrive på ovenstående mailadresse eller ringe 
på 21756668. 
 

Fra den store verden 
Har du til sommer lyst til at prøve nogle nye spændende europæiske vandreruter af ekstra høj klasse kan du 
med fordel besøge denne hjemmeside. Bag kvalitetsstemplet står den europæiske vandreorganisation 
European Ramblers Association som DVL er et meget aktivt medlem af. Se mere på Leading Quality Trails, 
Best of Europe - European Ramblers Association (era-ewv-ferp.org) 
 
Med vandrehilsen 
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen 


