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INDHOLD:
•
•
•
•
•

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
Voksenarbejdets Årsmøde 21. september 2019
Kr. Himmelfartsdagene til Møen – den 21. til 24. maj 2020.
SOMMERTUR 2020, Kandersteg og Chamonix: 29. august til 12. september 2020

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Cykeltur langs Mosel i Tyskland fra den 26.8. til 4.9.2019
Vi starter i Trier og slutter i Koblenz. Vi skal starte om få dage, og vi glæder os til cykelturen m.v.

Grønne Dage 2019: 20. til 22. september 2019

Det fulde program kan se på Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/. Neden for er et
uddrag:
Fredag aften er der rejsegensyn fra årets arrangementer. Medbring
gerne nogle billeder på et USB-stik.
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 – se nedenfor.
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”.
Måske kan vi få lejlighed til at synge nogle sange fra vores go´e gamle spejdersangbog, så vær søde at
huske at medbringe den, hvis I har sådan en.
Stævnet slutter søndag med morgenmad

Tilmelding: Til Leif Andersen mail:leif.andersen@c.dk eller tlf. 2177 1925 inden d. 10. september
Betaling sker ved ankomst.
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Voksenarbejdets Årsmøde 21. september 2019
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Arbejdsgruppens beretning for 2018 –
2019
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
4. Korpsets Voksenarbejdet. Hvad vil vi, og
hvordan kommer vi derhen?
5. Forslag til budget for 2019 og 2020
6. Valg til medlemmer til arbejdsgruppen
Af de nuværende medlemmer har Keld
Søllested ønsket ikke at genopstille.
De øvrige medlemmer er villige til genvalg
7. Valg af suppleanter til arbejdsgruppen
8. Valg af revisor for Voksenarbejdet og de
enkelte arrangementer
9. Eventuelt – herunder

KunstCirklen 22. september 2019
Kunstarrangement d. 22/9 kl. ca. 10-16 til Hornsherred på Sjælland og med medlemsmøde.
10. 10.00 "Drop-In-Kaffe" hos Billed- natur og lyskunstner
11.
Inge Schønherr, Gøgevej 10, Kulhuse, 3630 Jægerspris
12. 12.00 Høstgudstjenneste med bl.a. "Det store mandskor" i Skoven Kirke (Kulhuse)
13. 13.30 Frokost på Café Danner (Jægerspris Slot) - evt. gåtur i parken
14. 15.00 Besøg Billedkunstner og keramiker Helle Borg Hanse, Skibby - herunder kaffe
15. 16.00 Medlemsmøde
17.00 Tak for i dag
Pris 150,- for mad og kaffe
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.
Vi skal bo på Motel Stege i Stege by lige ved Kirken og havnen.
Hver dag tager vi på tur til udvalgte dele af Camønoen, hvor Fanefjord
Kirke og skov, Klinteskoven og Nyord er et must.
Alle ture bliver tilrettelagt, så man
kan vandre eller cykle hele vejen
eller køre i bil på dele af turen hver
dag. Foruden naturen bliver der
også tid til andre seværdigheder
herunder Steges samlermuseum og et af øens økologiske
produktionssteder.
Det er muligt at forhånds-tilmelde sig allerede nu
til annedragsbaek@gmail.com
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SOMMERTUR 2020:
Kandersteg, Schweiz: 29. august til 5. september 2020
Chamonix, Frankrig: 5. september til 12. september 2020

Den første uge skal vi bo på det Internationale Spejdercenter: Kandersteg International Scout Center,
KISC. Her skal vi opleve centret og de fantastiske bjerge omkring.
Den anden uge bor vi i Chamonix. Her har vi lejet nogle
store flotte hytter (chalets) og kan hver dag tage
vandreture i de flotte bjerge omkring byen. Det bliver
vandring lige fra lettere ture til længere dagsture i de høje
bjerge.
For flere informationer se 1. rejsebrev med FORELØBIG
TILMELDING:
http://kfumvoks.gruppesite.dk/wpcontent/uploads/sites/65/2019/04/Kandersteg-Rejsebrev-1Forel%C3%B8big-tilmelding-B.pdf og
Yderligere informationer udsendes – bl.a. om endelig tilmelding – om nogle måneder.

I ØVRIGT
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.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
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