
 

  

           Gentofte Afdeling 
 

Fremtidigt arbejde. Generalforsamlingen 29-02-2020. 
 
I 2020 fylder Dansk Vandrelaug 90 år, og det skal naturligvis fejres med ture i Gribskov. 
Derudover afholder landsforeningen en konference og en fødselsdagsreception på selve 
dagen, mandag den 18. maj. Afdelingens fødselsdagstur bliver i weekenden inden, 
formodentlig søndag 17. maj. Varden er jo afspærret fra 1. april, så vi har en tur til varden 
i marts måned for interesserede. 
 
Som flittige lasere af VandreLiv har opdaget, er Top-ture det gennemgående tema i 
2020. Vi har allerede i januar og februar haft de første 10 Top-ture i afdelingen, og der 
kommer mange gennem resten af året. På vandrernes dag i september samarbejder vi 
med flere andre afdelinger om Top-ture til Høje Sandbjerg, så det bliver et Top-møde. 
Sidst på året er afdelingen medarrangør at det afsluttende Top-møde på Herstedhøje i 
Vestskoven. Og i sommermånederne får top-turene følgeskab af ture, som tematisk 
knytter sig til den store naturserie på DR1, Vores Vidunderlige Natur, som sendes fem 
søndage fra påskedag 12. april og frem. Og det fortsætter sommeren igennem med 
Naturstafetten, som foregår i nationalparker og naturparker. Afdelingen har allerede 
planlagt tre ture i april i tilknytning til DR-serien. 
 
Som nævnt indledningsvis fylder DVL 90 år i maj. Gentofte afdeling er ikke helt så 
gammel, men 18. april bliver vi 45 år, så det skal fejres med to ture og kaffe og kage på 
Café Bomhuset i Charlottenlund søndag 19. april. Husk der er forhåndstilmelding til dette. 
 
Vi har igen i år flere vandreferier på programmet: Skituren i Espedalen gentages i marts 
med Ole Bertelsen og Carl-Vilhelm Rasmussen som turledere (udsolgt), i starten af maj 
har vi en tur til Catalonia Trek Festival ved Tarragona, hvor Carl-Vilhelm Rasmussen og 
Christian Lauritzen er turledere. I juni har vi en vandreferie i Sydtyrols pragtfulde 
bjergområde med Tina Lorenzen som turleder sammen med Ruby Rejser, og i samme 
konstellation et cykelkrydstogt på Donau i september. I august har Ole Bertelsen i 
samarbejde med Grete Aagaard, Københavns Afdeling en vandreferie på Færøerne 
(udsolgt), og i september tager vi til Norge igen og vandrer i Espedalen med Ole Bertelsen 
og Christian Lauritzen som turledere. Og der arbejdes med tanker om andre rejsemål til de 
kommende sæsoner. 
 
Af andre specielle ture har vi allerede nu planlagt en tur til Hallands Väderö i juni, og der 
kommer nok igen en kombineret sejl- og vandretur i Københavns Havn og en sommertur i 
Hareskovene med pitstop på Bryggeri Skovlyst. 
 
Husk, at hvis I ikke er til analoge medier, finder i annoncerne for vores ture på 
hjemmesiden dvl.dk/gentofte, som også kan findes som et faneblad på 
landsforeningens hjemmeside dvl.dk. Begge steder præsenteres vores program godt, og 
vores lokale ture bliver også nævnt i ugekalenderen i Villabyerne. Brug også vores 



 

  

facebookgruppe: DVL Gentofte 
(facebook.com/groups/215646629001388/?ref=bookmarks) til at berette om oplevelser på 
vores ture. Gruppen nærmer sig 70 medlemmer hvilket er tilfredsstillende efter blot to år i 
luften. 
  
Vi vil fortsætte med at udsende det elektroniske nyhedsbrev ca. seks gange om året en 
måned forskudt i forhold til VandreLivs udsendelse. Der plejer vi at nævne de nærmest 
forestående ture og evt. særlige arrangementer. Husk at vi meget gerne vil have 
kommentarer til nyhedsbrevenes form og indhold: er de for korte eller for lange, og er de 
omtalte emner relevante/interessante? 
 
Det er kun de medlemmer, som har oplyst en mail-adresse i DVLs medlemssystem, der 
modtager Nyhedsbrevet. Men der er en teknisk detalje i systemet, som gør at to 
medlemmer med samme mail-adresse ikke modtager noget. Hvis det skulle være tilfældet 
for Jer, kan I rette mail-adressen i systemet for den ene af Jer. Det gøres på dvl.dk efter 
login i menuen ’Bliv medlem’ eller ’Medlemsportalen’.  
 
Til sidst den sædvanlige opfordring: Hvis du går med en turleder i maven, så sig til! Tag 
en snak med en af os på turene, om hvordan I kommer i gang. Dansk Vandrelaug 
afholder grundkurser for turledere flere gange om året, og omkostningerne til kursus og 
transport afholdes af foreningen, hvis I bliver tilmeldt gennem afdelingen. 
 
 
Christian Lauritzen 
 


