
Viborg 23/6 2022 
Kære turledere 
 

Turledermøde: 
Tiden nærmer sig for næste turledermøde, tirsdag d. 5. juli kl. 19.00 på Skype. Nogle få har tilmeldt sig, en 
enkelt har meldt afbud. Det vil være godt at få en tilbagemelding fra alle: Kan du deltage, eller trækker 
sommerferieaktiviteterne mere. 
Du tilmelder dig som sædvanlig på turledersiden på hjemmesiden dvl.dk/viborg/turleder. På samme 
formular skriver du også dine ønsker til ture. Denne gang drejer det sig om september og oktober, men 
også gerne længere frem i tiden. 
 

Tur-kalenderen: 
På kalenderen kan du se, at september næsten er færdigplanlagt. Vi kan godt bruge en tur lørdag d. 10/9.  
Oktober er til gængæld helt åben, kun en enkelt tur er foreslået, nemlig 9/10. Så de øvrige weekender er 
åbne, og vi skal gerne have besat torsdagsture 6/10 og 20/10 og gerne den første torsdagstur i november 
3/11. 
 

Førstehjælpskursus: 
Husk at der er førstehjælpskursus for turledere søndag d. 11/9 kl. 9-15. Kurset foregår på Vestervang Skole, 
Boghvedevej 26, Viborg. Bestyrelsen ser gerne, at alle turledere deltager! Du kan allerede nu tilmelde dig 
HER. 
 

Ny turleder: 
Vi har fået en ny turleder i flokken: Susanne Kornvig har sagt ja til at prøve kræfter med opgaven. Mange af 
jer kender Susanne fra især længere ture samt fra weekendture. Susanne kommer på turlederkursus, så 

snart kursuskalenderen passer med hendes kalender      . Velkommen til Susanne! 
 

Samkørsel til vandreture.  
Som beskrevet i nyhedsbrev og på hjemmesiden forsøger vi os med at organisere samkørsel via Facebook. 
Det kan ske hvor som helst fra – ikke kun fra Viborg. Så hvis man bor i Silkeborg, Ørum eller andre steder, 
kan man tilbyde samkørsel derfra. Gruppen på Facebook hedder ”DVL Viborg Samkørsel”. Hvis man som 
turleder ikke er på Facebook, kan man få tilføjet samkørsels-sted og tidspunkt i sin turbeskrivelse. Blot skriv 
til mig, så klares det i løbet af en dags tid. 
 
Det var alt for denne gang. Jeg håber at se mange på skærmen 5/7, link til Skypemødet udsendes et par 
dage før. Og ellers ønskes alle en god sommer! 

  
Mange vandrehilsner 
Vagn 
 

https://dvl.dk/viborg/medlem/turleder/
https://1drv.ms/x/s!AtTCKrLoLYUBgZlDpbQGfA31tf2_gQ?e=0o98Hh
https://dvl.dk/viborg/om-vandreturene/tilmelding/tilmelding-til-foerstehjaelpskursus/
https://www.facebook.com/groups/dvlviborgsamkoersel

