VOKSENNYT
Nyhedsbrev for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde

2019 – Nr. 2B
15. april 2019

Nærværende version B er suppleret med invitation til KunstCirklens arrangement den 28. april 2019 til en spændende
dag i Østvendsyssel samt rettede datoer for GrønneDage 2019: 20. til 22. september 2019:
INDHOLD:
• SOMMERTUR 2020, Kandersteg og Chamonix: 29. august til 12. september 2020
• KunstCirklen: Spændende dag i Østvendsyssel. Den 28. april 2019
• Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019
• Cykeltur langs Mosel i Tyskland fra den 26.8. til 4.9.2019
• Grønne Dage 2019: 20. til 22. september 2019 med bl.a. rejsegensyn fra årets arrangementer
Kandersteg, Schweiz: 29. august til 5. september 2020
Chamonix, Frankrig: 5. september til 12. september 2020
NYE DATOER – FORELØBIG TILMELDING
Det har været vanskeligt at finde passende overnatninger i Chamonix i slutningen af august, så vi har
besluttet at forskyde vores tur to uger. Det har så også muliggjort, at vi kan få 7 overnatninger på
Kandersteg.
Vi skal bo på det Internationale Spejdercenter: Kandersteg International Scout Center, KISC. Ud over at
opleve selve spejdercentret kommer vi også på vandreture i de flotte bjerge omkring centret, der ligger midt
i Schweiz. Pga. de mange lifter i området kan alle deltage i vandringerne kort, mellem eller lang.
Resten af perioden skal vi bo i Chamonix, der også ligger i Alperne – tæt op til grænsen til Schweiz. Vi
tager de fleste dage op til et nyt bjergområde, hvor der vil være mulighed for vandreture i alle
sværhedsgrader – herunder også meget lette, så alle kan være med – også her tager vi en lift op i højden,
før vandringen begynder.

Det vil være muligt at deltage blot én af ugerne.
I Chamonix har vi fundet nogle flotte hytter, som vi skal bo i. Af hensyn til bestilling vil vi gerne allerede nu
bede om forhåndstilmeldinger. Vi har fået tilkendegivelser fra ca. 35, der interesseret, men der er plads til
mange flere.
For yderligere oplysninger og foreløbig tilmelding henvises til rejsebrev nr. 1, der kan hentes på
Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/.
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ØVRIGE KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 28. april 2019
KunstCirklen inviterer til en spændende dag i Østvendsyssel. Tilmed til rimelige penge og med valgfrihed!

Program
Kl. 10.00 Ankomst til Bangsbostrand kirke
Søndergade 204, 9900 Frederikshavn
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Bangsbostrand Kirke
Kl. 11.30 Rundvisning i kirken og den nye tilbygning
Kl. 12.15 Frokost på restaurant Nerd Søsportsvej 12, 9900 Frederikshavn
Kl. 13.15 Besøg hos Galleri7 Constantiavej 7, 9900 Frederikshavn, hvor Steen Karlsen fortæller
Kl. 14.15 Afgang til Østervrå – undervejs et besøg på korpslejrpladsen ´85 og Krutteskoven
Kl. 15.00 Rundvisning hos PixelArt Liljevej 2, 9750 Østervrå med fortælling af Tao Lytzen
Kl. 16.00 Eftermiddagskaffe i Spejderhus
Læs hele programmet på: http://kfumvoks.gruppesite.dk/

Tilmelding
- og bestilling af frokost
til Linda Lindahl Jørgensen
3916 2640
lindahl@kfumspejderne.dk
Tilmeldingsfrist er overskredet, men man kan altid spørge ☺.

Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019
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.
Tilmeldingsfrist er overskredet, men man kan altid spørge ☺.

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.
Yderligere informationer, se http://kfumvoks.gruppesite.dk/mosel-2019/.
Tilmeldingsfrist er overskredet, men man kan altid spørge ☺.
Grønne Dage 2019: 20. til 22. september 2019 med bl.a. rejsegensyn fra årets arrangementer
I programmet vil der være både gudstjeneste, foredrag, årsmøde, friluftsarrangementer og andet.
Notér allerede nu datoerne i din kalender.
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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 ollgaard@privat.dk
Wagner Fonseca waki@post9.tele.dk
Keld Søllested soellested@stofanet.dk
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com
Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk

Billeder fra Voksenarbejdets tur til Azorerne 2018
Se flere billeder på: http://kfumvoks.gruppesite.dk/azorerne-2018-minder/
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