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KFUM-Spejdernes Voksenarbejde         

 
 
 Den 7. april 2019 

Rejsebrev nr. 1 FORELØBIG TILMELDING  Version B 
 
 
Sommertur 2020 til:  
   Kandersteg International Scout Center, Schweiz: 29. august til 5. september 2020 
   Chamonix, Frankrig: 5. september til 12. september 2020 
 
 
Nye datoer. 
 
I forhold til tidligere oplysninger har vi 
flyttet tidspunktet for vores sommertur i 
2020, jf. ovenfor. 
 
Det er en tur for gamle spejdere, der har lyst til 
at opleve naturen og spejderfællesskabet. Vi 
har været i begge områder før og kender det 
så godt, at vi ikke har noget rejsebureau til at 
arrangere for os. Det gør turen lidt billigere, 
men også mere fleksibel, hvis vi må ændre 
pga. vejret. 
 
Vi er i meget god tid med at invitere til vores 
sommertur i 2020, da det er nødvendigt at 
reservere plads på Kandersteg International 
Scout Center, KISC (http://www.kisc.ch/ ) 
allerede nu, lige som overnatning i Chamonix 
også skal bestilles nu.  

 
Det meste er naturligvis ikke fastlagt 
endnu, så nedenstående er meget 
foreløbige oplysninger. 
 
Sidste gang, vi besøgte KISC, var i 
2009. Vi havde stor glæde af at 
forlænge opholdet med en vandreuge 
i Chamonix, så det gør vi igen. 
 
Det vil være muligt at deltage begge 
steder eller kun det ene sted. 
 
 
 
 

Transport 
 
Der er flere mulige transportformer, og mange vil måske rejse på forskellige tidspunkter. Derfor foreslår vi i 
øjeblikket, at man selv arrangerer rejsen til og fra KISC / Chamonix. Vi skal nok senere vende tilbage med 
forslag til transport, men mulighederne er: 

http://www.kisc.ch/


KFUM-Spejdernes Voksenarbejde Side 2 af 4 
Kandersteg og Chamonix – august-september 2020 Rejsebrev nr. 1 

 

KFUM-Spejdernes Voksenarbejde – Kandersteg-Rejsebrev-1-Foreløbig tilmelding-B.docx 

Fly: 
 Fly mellem Danmark og Geneve (eller 

Zürich) og tog videre til/fra Kandersteg 

 Tog fra Kandersteg til Chamonix 

 Bus fra Chamonix til Geneve 

Tog: 
 Tog til/fra Kandersteg / Geneve 

 Tog fra Kandersteg til Chamonix 

 Bus fra Chamonix til Geneve 

Egen bil 
 
 
Overnatninger  
 
På KISC har vi reserveret hele Kanderlodge. Se evt.: 
http://www.kisc.ch/stay-at-kisc/accommodation/the-kander-lodge/  
Her er plads til 44 personer – normalt i dobbeltværelser, hvor to værelser deler et badeværelse. Der vil 
også være mulighed for at tage sit telt med og benytte det på en af teltpladserne på KISC.  

 
I Chamonix har vi fundet nogle store hytter (chalets) med 4 til 8 dobbeltværelser med bad i hver hytte. De 
ligger mindre end en kilometer fra hinanden og også under en kilometer fra jernbanen, der går gennem 
byen. Så vil det blive let at tage toget til en af de bjergbaner, der kan føre os op i bjergene til flotte 
vandreture. I den store hytte er der plads til os alle til sammenkomster om aftenen. 
 
 
Arrangementer og oplevelser 
 
På KISC er det en stor oplevelse i sig selv at se og møde de mange 
udenlandske spejdere. Men området omkring KISC indbyder også til 
fine vandreture, ligesom vi kan tage til nogle af de nærliggende større 
søer og byer. 
 
Chamonix er ”bjergvandrenes paradis”. Her er muligheder for vandring 
i alle sværhedsgrader, så vi skal nok arrangere ture for enhver smag. 
 
I Kandersteg og især i Chamonix er der store naturoplevelser. Byerne 
(overnatningsstederne) ligger i ca. 1000 meters højde, hvilket normalt 
giver en meget behagelig temperatur. Når vi skal opleve bjergene, 
tager vi en lift op i ca. 2000 meters højde, så vi med det samme er 
oppe i højden med god udsigt. Hver dag tager vi et nyt sted hen – der 
er mange forskellige lifter. Når vi er oppe, deler vi os i grupper efter 
vandreevne/interesse: Meget let, mellem og lang tur. Så alle har 
mulighed for at deltage og få store naturoplevelser. Senere på dagen 

http://www.kisc.ch/stay-at-kisc/accommodation/the-kander-lodge/
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er vi alle samlet igen til aftensmad og/eller hygge, hvor vi kan fortælle om dagens oplevelser og planlægge 
næste dag – og sangbogen skal vi nok også få brug for. 
 
 
Priser 
 
Neden for har vi opstillet et budget for én person i delt dobbeltværelse og for en tur med fly og for hele 
perioden. I må selv korrigere for jeres ønsker.  

 

 
 
Foreløbig tilmelding 
 
Vi har allerede nu betalt depositum for 
vores overnatning i Kanderlodge på 
KISC, og vi skal også bestille og betale 
depositum for hytterne i Chamonix. Det 
er derfor vigtigt for os at vide hvor 
mange, der vil deltage. 
 
Så vil vi gerne snarest bede om en 
foreløbig tilmelding med tilkendegivelse 
om jeres ønsker.  
 
Send mail til Jørgen Øllgaard: 
ollgaard@privat.dk med nedenstående 
oplysninger.  
 

mailto:ollgaard@privat.dk
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Foreløbig tilmelding til sommerturen 2020: Udfyldes: 

Navn 1  

Fødselsdag   (dd / mm / åååå )  

E-mail-adresse  

Mobiltelefon nummer  

Navn 2  

Fødselsdag   (dd / mm / åååå )  

E-mail-adresse (hvis I fremover ønsker 
informationer sendt til begge) 

 

Mobiltelefon nummer  

Adresse  

Postnr. By  

Tilmelding til KISC:  

Overnatning i Kanderlodge       (Sæt kryds)  

Overnatning i eget telt               (Sæt kryds)  

Ønsker eneværelse (tillæg)       (Sæt kryds)  

Tilmelding til Chamonix:  

Overnatning                               (Sæt kryds)  

Ønsker eneværelse (tillæg)       (Sæt kryds)  

Forventet transportform fra/til Danmark  

Fly (+ tog og evt. bus)               (Sæt kryds)  

Tog (+ evt. bus)                         (Sæt kryds)  

Egen bil (evt. med andre)          (Sæt kryds)  

 
Pladser bliver tildelt efter ”først til mølle”. 
 
De forhåndstilmeldte vil fremover modtage rejsebreve med supplerende oplysninger, ligesom disse vil 
blive vist på Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/  
 
Supplerende oplysninger: 

 Vedrørende arrangementer: Keld Søllested 

 Vedrørende ophold og rejser: Jørgen Øllgaard 

 
 
Med stor spejderhilsen fra 
Arbejdsgruppen for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde 
   Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com – M: 25 34 06 20 
   Keld Søllested (soellested@stofanet.dk) – M: 40 38 56 42 
   Wagner Fonseca waki@post9.tele.dk – M: 30 20 12 35 
   Jørgen Øllgaard ollgaard@privat.dk – M: 30 78 25 11 
   Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk 
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