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Kære alle, der er interesseret i Korpsets Voksenarbejde
I ønskes alle et glædeligt nytår. Vi glæder os til at møde jer ved forskellige lejligheder i løbet af året.

SIDEN SIDST
Voksenarbejdets arbejdsgruppe
Vi var samlet på Houens Odde i forbindelse med ”Korpsweekenden16. til 18. november 2018. Her mødes
HB og forskellige af korpsets udvalg. Vi (arbejdsgruppen) havde møde med ”Styregruppen for Arbejde og
Events”, SAE. Vi fik orienteret hinanden om Voksenarbejdet og fik herunder endelig aftale om
”Retningslinjer for Voksenarbejdet for KFUM-Spejderne i Danmark”. Se her:
http://kfumvoks.gruppesite.dk/om-os/

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019
Går til Lønne lidt syd for Ringkøbing Fjord. Vi skal vandre og cykle i Blåbjerg Plantage, se fuglereservatet
på Tipperne og slusen i Hvide Sande på grænsen mellem hav og fjord samt Nymindegab Museum. På
vores hjemmeside – se http://kfumvoks.gruppesite.dk/kr-himmelfart-2019/ - er der flere informationer, bl.a.
om:
Seneste tilmelding den 15.2.2019.

Sommerturen bliver en
Cykeltur langs Mosel i Tyskland fra den 26.8. til 4.9.2019

Vi starter i Trier og slutter i Koblenz. Den væsentligste
aktivitet bliver naturligvis selve cykelturen langs floderne
gennem de smukke bjerge. Men der bliver også besøg i
mange byer, og vinhøsten er på det højeste.
Der er endnu en del pladser, men endelig tilmelding er:
Den 25. januar 2019
Yderligere informationer, se
http://kfumvoks.gruppesite.dk/mosel-2019/.
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Grønne Dage 2019 med bl.a. rejsegensyn fra årets arrangementer
Noter allerede nu datoerne i din nye kalender:
20. 22. september 2019
I ØVRIGT
Hvis du ikke allerede er tilmeldt Voksenarbejdets Nyhedsbrev, så gør det nu:
Udfyld blanketten, der findes ved at trykke https://gruppesite.us19.listmanage.com/subscribe?u=40d0124ee4fcbc2e6c011d9dd&id=79ca1e47fc.
Og det er helt gratis.

Med stor spejderhilsen fra
Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde
Jørgen Øllgaard, formand ollgaard@privat.dk
Keld Søllested, kasserer soellested@stofanet.dk
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com
Wagner Fonseca waki@post9.tele.dk
Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk
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