
 
 
 
 
Nyhedsbrev marts 2023 
 

Generalforsamling - Tilmelding 
Generalforsamling for Københavnsafdelingen 2023 finder sted torsdag den 23 marts 2023 kl 19  i Karens 
Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Dagsorden ifølge lovene.  
Da der bliver serveret kaffe/te til mødet beder vi om tilmelding på hjemmesiden HER. 
Da der arbejdes med en omfattende skybrudsløsning i området kan det være svært at finde p-pladser nær 
Kulturhuset Men der er kun en lille vandretur fra Sjælør station eller Valbyparkens p-pladser. 
 

Vandretur før Generalforsamlingen 
Har du lyst til at følges med andre til mødet er der arrangeret en 6 km vandretur fra Dybbølsbro. St. kl 17.15 
– 18.45. 
Fra Dybbølsbro St. går vi forbi Fisketorvet, over gangbroen og går langs havnen på Amagersiden. Krydser 
vandet ved de gamle sluser i Sluseholmen og videre i Sydhavnen til Karens Minde Kulturhus, hvor vi 
deltager i afdelingens generalforsamling. Afdelingen byder på kaffe og kage. 
Husk at tilmelde dig til selve mødet. Vandreturen møder du blot op til ved Dybbølsbro St. 
   

Vandreferie i Cornwall. 
En uges vandreferie i Englands sydvestligste hjørne. Kystlinjen er spektakulær med meget varierende 
scenerier: vilde og forrevne klinter med skumsprøjt fra Atlanterhavet, smukke sandstrande og små 
romantiske fiskerbyer. 
Vi bor i St. Ives med fuld pension på Chy Morvah en tidligere herskabsvilla med dejlig have og udendørs 
opvarmet swimming pool. Hver dag kører vi i offentlig eller egen bus til og fra vandrestien.   
·       De første tre vandredage foregår på den sydlige og vestlige kyst mellem Mousehole og Zennor 
·       Dag 4 er til egen disposition med f.eks. et besøg i Geevor Tin Mine eller museumsbesøg i St. Ives. 
·       Dernæst vandring på den nordlige kyst, hvorfra vi går hjem. Samme aften får vi en helt unik 
teateroplevelse i The Minack Theatre, der er skåret ud i klipperne ved Porthcurno som et romersk 
amfiteater med Atlanterhavet som baggrundstæppe! 
·       Sidste vandredag er indlandsvandring tværs over halvøen og et besøg i Penzance. 
·       På hjemrejsedagen besøger vi Stonehenge. 
Vi vandrer på The South West Coast Path de fire dage med kystvandring og på St. Michaels Way på 
indlandsturen. 
Program mm findes HER 
 

Lysfesten i februar 
Afdelingens vandreture til årets lysfest blev en stor succes med adskillige ventelister. Turlederne havde 
fundet 5 forskellige aftener til ture hvor man ikke kolliderede med andre organisationers lys-
arrangementer. I alt 140 medlemmer kom med på de fine ture langs havnefronten. 
 



Postkort 
I det kommende år vil man adskillige steder i København finde nogle lokkende postkort med oplysninger 
om DVL Københavns hjemmeside og vore mange ture. Alle medlemmer er velkommen til at få et bundt kort 
til at dele ud de steder man færdes. Kontakt Lis Nielsen hvis du vil have et bundt - formand@kbh-dvl.dk. 
 

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. 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. 16.4.2023 

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. den 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 kl. 18:00 t.o.m. d. 01.08.2023 kl.: 23:59. 

Endags-ture: 

Skånske naturvandringer ved Vedema og Fulltofta. Turledere: Erik Kragh, Pia Cederval Andersen og Anita Garbers 

5. maj 2023. 10 /15 km. Tilmelding fra d. 10.03.2023 kl. 18:00 t.o.m. d. 30.04.2023 kl. 23:59. 

Ø-tur til Askø og Lilleø. Turledere: Anita Garbers og Ingrid Sørensen. 

17 juli 2023. 12 km. Tilmelding fra d. 10.04.2023 kl. 18:00 t.o.m. d. 30.06.2023 kl. 23:59. 
 
 

Historiske ture 
Årets fælles tema for alle DVLs afdelinger er som bekendt historiske vandringer. Disse ture er særligt 
markeret i VandreLiv og i turannoncerne på hjemmesiden. I løbet af årets 2 første måneder har der allerede 
været 770 medlemmer med ude på Københavnsafdelingens historiske ture- 
 

Turleder – måske? 
Københavnsafdelingen tilbyder rigtig mange aktiviteter. I 2022 slog vi rekord med i alt 473 ture og møder. 
Men det betyder at vi har brug for flere turleder end vi har i dag hvis dette høje niveau skal holdes.  
Vi mangler turledere! - Er det noget for dig? Kom til et uforpligtende møde den 10. maj på Kultorvet og hør 
om det at være turleder.  
Kom og hør hvad det indebærer at være turleder. Hvad kræver det og hvor meget tid skal der investere. 
Erfarne turledere fortæller om hvad rollen indebærer, og hvad du kan få ud af at deltage i 
turlederfællesskabet. Vi serverer en sandwich og lidt drikkelse til mødet. Husk at du skal tilmelde dig mødet 
på hjemmesiden HER. 
 

Download en turkalender 
Hvis du er en flittig deltager på vore ugentlige ture (Motionsture mandag/torsdag og lørdag eller Gå dig 
Glad turene om tirsdagen) prøver vi over sommeren at lave nogle små oplæg med disse ture. Så må vi se 
om der er interesse for dette tiltag. 
Gå ind på hjemmesiden og find linket til download af turene. 



De Skånske naturvandringer ved Vedema og Fulltofta. 
Oplev det skånske forår på en dejlig naturvandring i det charmerende Vedema naturområde. Her er 
simpelthen pragtfuldt. Tidligere var her smuk lynghede og marker og dejlig skov. Terrænet er kuperet med 
vide udsyn og fine udsigtspunkter. Vi oplever den fascinerende stemning ved en brusende å og ved Barsjöns 
idyl. En afvekslende tur med et rigt dyre- og planteliv - måske med spor af elg, rådyr og vildsvin. Musvåger 
og rød glente ses ofte i luften.   
Eller vælg en længere vandretur i Fulltofta Naturområde Vi vandrer ca. 15 km ad stier og skovveje gennem 
et afvekslende landskab med dybe skove, åbne fælleder, mægtige ege, søer og bakker.  
På hjemvejen besøger vi Katrinetorp, en charmerende lille herregård uden for Malmø. Her er park og flere 
tematiske haver, bl.a. med krydderurter samt et orangeri. Endvidere café og butik med et fint udvalg i 
bøger, tekstil, antikt, fåreskind, ting og sager til hjemmet, m.v.  
Flere oplysninger og tilmelding HER 
 

Førstehjælp for turledere og medlemmer 
Førstehjælp genoptræningskursus d. 29 marts kl. 17:00 - 21:00 på Nordre Fasanvej 224 2sal. 2200 Kbh N. 
Stadig ledige pladser. Tilmelding pr. mail til ingelise.kvorning@gmail.com 
 
 
Kom med ud og nyd forårets komme 
 
Mange hilsener 
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen 
 
 
 


