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INDHOLD: 
• SOMMERTUR 2020, Kandersteg og Chamonix: 29. august til 12. september 2020 

• 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 

• Kr. Himmelfartsdagene til Møen – den 21. til 24. maj 2020.  

• Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019. Fortælling om turen. 
 

Kandersteg, Schweiz: 29. august til 5. september 2020 

Chamonix, Frankrig: 5. september til 12. september 2020 

FORELØBIG TILMELDING 
 

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 – i Frankrig – tæt op til grænsen til 
Schweiz. Her har vi lejet nogle store flotte hytter 
(chalets) – hver med plads til mellem 10 og 16 

personer i dobbeltværelser med bad.  
Vi tager de fleste dage en svævebane op til et nyt 
bjergområde, hvor der vil være mulighed for vandreture 
i alle sværhedsgrader – herunder også meget lette, så 
alle kan være med.  
 

Det vil være muligt at deltage blot én af ugerne. 
Af hensyn til bestilling vil vi gerne allerede nu bede 
om forhåndstilmeldinger. Vi har fået 
tilkendegivelser fra ca. 38, der interesseret, men 
der er plads til flere. 
For yderligere oplysninger og foreløbig tilmelding 
henvises til rejsebrev nr. 1, der kan hentes på 
Voksenarbejdets hjemmeside: 
http://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 

  

http://kfumvoks.gruppesite.dk/
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ØVRIGE KOMMENDE ARRANGEMENTER  

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  

Fredag aften er der rejsegensyn fra årets arrangementer. 
 
Lørdag: 
Gudstjeneste og foredrag ved og af Gudmund Rask Petersen ”Oplivning – leve til det sidste”. 

Gudmund er en inspirerende foredragsholder, og hans foredrag er med vid, bid og humor. 

Først på eftermiddagen: ”Årsmøde” med beretninger, debat og valg på årsmøde. 

Sidst på eftermiddagen: Friluftaktiviteter. 

Lørdagen slutter med en forrygende musikaften med komponist og musiker Bodil Heister. En Sang- og 

Musikaften med årstidens sange – krydret med musikeksempler, små musik-quizzer og fornøjelige historier. 

Bodil fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske sangskat – og om sine egne 

kompositioner og sange – bl.a. til julekalenderen ”Jul på Slottet” 

Stævnet slutter søndag med morgenmad 

Notér allerede nu datoerne i din kalender. 

Tilmelding: Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 

KunstCirklen 22. september 2019 

Kunstarrangement d. 22/9 kl. ca. 10-16 til Hornsherred på Sjælland og med medlemsmøde. 

Traditionen tro mødes vi til gudstjeneste i en spændende lokal kirke. Efterfølgende er der besøg hos div. 

kunstnere og gallerier i området. Undervejs nydes frokost og kaffe. 

Denne gang afholdes også medlemsmøde (generalforsamling) i Kunstcirklen (afholdes hvert 2. år), hvor 

regnskabet godkendes og bestyrelsen vælges. 

Husk at man altid kan deltage som gæst til Kunstcirklens arrangementer, selvom man ikke er "medlem". 

Kontakt evt. Karsten Kriegel – jf. nedenfor – for tilmelding og yderligere oplysninger. 
 

Kr. Himmelfartsdagene til Møen – den 21. til 24. maj 2020.  

Kr.Himmelfartsturen 2020 bliver på Møn, hvor vi skal bo på Motel Stege lige ved Stege Kirke og havn. 

Vi skal på gåben eller cykel færdes på dele af Camønoen med bl.a. Klinten og Fanefjord Kirke. 

Under vejs vil vi besøge et fugletårn, økologisk landbrug og meget mere. 

  

http://kfumvoks.gruppesite.dk/mosel-2019/
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I ØVRIGT 

 

Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019 

Uforglemmelige dage i Vest 
Se sidste side. 

 

Tilmelding til Korpsets Voksenarbejde 

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Voksenarbejdets Nyhedsbrev, så gør det nu: 

Udfyld blanketten, der findes ved at trykke https://gruppesite.us19.list-
manage.com/subscribe?u=40d0124ee4fcbc2e6c011d9dd&id=79ca1e47fc. 

 

Og det er helt gratis. 

 

Hvordan bliver vi flere tilmeldte til Voksenarbejdet? Jo, hvis vi 
hver i sær finder en tidligere spejderkammerat, som vil 

tilmelde sig, så bliver vi pludseligt dobbelt så mange 😊 . 

 
 
 
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  
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Kr. Himmelfartsdagene – den 30. maj til 2. juni 2019 

 
Uforglemmelige dage i Vest 
 
Årets Kristi-Himmelfarts tur var i år henlagt til det vestjyske, hvor Danhostel i Lønne 
(tidligere Lønne Højskole) var udgangspunktet for programmet, som Carsten og 
Birthe havde sammensat. 

Torsdag efter velkomsten var vi på tur i biler/cykler til Nymindegab Museum, hvor vi 
fik en grundig orientering om billederne, der var malet i området, og som viste 
egnens historie gennem tiden.  

Derpå gik turen til Esehusene ved fjorden, og turen sluttede i klitterne ved 
Vesterhavet. Fredag var der afgang i biler til Tipperne, hvor vi nød den fantastiske 
natur med de store vidder. Herefter gik turen til Hvide Sande, hvor der var 
sammensat et stort program med en lokal guide. Frokosten blev indtaget i Fiskeriets 
Hus (museum), hvorefter byen blev besigtiget fra "Troldebjerget", slusen (der 
regulerer vandstanden/saltindholdet i Ringkøbing Fjord) og "Blåtårn". 

Filsø udsigtstårn, hvorfra der bl.a. kunne ses krondyr. 

Egekrattet i Kærgård Plantage blev besigtiget fra et udsigtspunkt. Hjemturen var via 
Henne Strand, Houstrup Strand og langs klitterne (uberørt natur) tilbage til 
Nymindegab/Lønne. 

Hver aften var der aftenhygge med forskellige indslag, herunder orientering om 
fremtidige arrangementer. 

 

Søndag sluttede med gudstjeneste i Lønne Kirke, hvorefter 
der var tid til at sige farvel og takke hinanden for et godt 
fællesskab. 

En stor tak til arrangørerne for planlægningen og et vellykket 
stævne. 

 
 
 
 

Jonna og Kristian Assenholt, Esbjerg. 
 
 
 

  


