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VOKSENNYT
Nyhedsbrev for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde

Marts 2020

INDHOLD:
KOMMENDE ARRANGEMENTER
• Kunstarrangement: den 19. april 2020 i Vestjylland
• Kr. Himmelfartsdagene til Møen – den 21. til 24. maj 2020. TILMELDING.
• SOMMERTUR 2020, Kandersteg og Chamonix: 29. august til 12. september 2020. TILMELDING.
• Grønne Dage 2020: 2. til 4. oktober 2020
Disse to arrangementer afholdes i forlængelse af hinanden,
• Kunstarrangement: 4. oktober 2020 på Fyn så vi kan starte på Houens Odde og slutte på Fyn.
TIDLIGERE ARRANGEMENTER
• Cykeltur langs Mosel i efteråret 2019
• Grønne Dage 2019: Bl.a. med Årsmøde

KOMMENDE ARRANGEMENTER
KunstCirklen
KunstCirklens næste arrangement er søndag den 19. april 2020, hvor turen går til Vestjylland.
Program mv. oplyses på Voksenarbejdets hjemmeside og udsendes til KunstCirklens medlemmer.

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
Endelig invitation udsendes senere.
Kongeriets venligste vandrerute
Man kalder også ruten for kongerigets
venligste vandrerute, og den henvender
sig til pilgrimsvandringer, familieture,
ældrevenlige ture, gastronomiske
vandringer. Turen kan gåes alene for
den og dem, der helst vil gå i fred.
Man bestemmer helt selv og kan
naturligvis selv tilrettelægge sine
dagslængder.
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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. Ud over at deltage i nogle af Centrets aktiviteter tager vi liften op til højfjeldet, hvor der er vandreture
for enhver smag. Nogle af dagene tager vi til nærliggende byer.
Vi skal bo på Kanderlodge, der har fine dobbeltværelser.
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.
I Charmonixdalen ligger lifterne som perler på en snor.
Hver dag tager vi toget i dalen hen til en ny lift, der fører
os fra Charmonix 1.400 m højde til mellem 2.000 m til
3.800 m. Herfra arrangerer vi vandreture – fra de helt lette
til de mere anstrengende. Så alle kan være med alle
dage. På alle turene har man udsigt til det majestætiske
bjerg Mont Blanc
Man kan deltage i begge uger eller blot den ene.

Yderligere informationer: Se 2. rejsebrev med endelig tilmelding på:
http://kfumvoks.gruppesite.dk/kandersteg-og-charmonix-2020/
Der er fortsat enkelte ledige pladser, så hold jer ikke tilbage. Kontakt Jørgen, jf. nedenfor, fr eventuelle
spørgsmål.

Grønne Dage: 2. til 4. oktober 2020 og KunstCirklen den 4. oktober 2020
I år har vi aftalt, at de to arrangementer ligger i samme weekend. Så kan vi starte med Grønne Dage på
Houens Odde og fortsætte på Fyn med kunstarrangement. Sæt allerede nu X i jeres kalender.
Grønne Dage 2020 på Houens Odde lørdag
Alle må meget gerne komme fredag aften.
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Det foreløbige program lyder:
• Fredag aften: Uformel hygge
• Overnatning
• Lørdag formiddag: Årsmøde med valg af medlemmer til Arbejdsgruppen for Voksenarbejdet samt
fremlæggelse af regnskab og budget. Desuden informerer vi om det seneste års og kommende års
aktiviteter.
• Lørdag over middag: Vi tager til A-centret og prøver nogle af Naturværkstedet aktiviteter
• Lørdag eftermiddag: Foredrag ved lektor Karsten Skov. Emnet er ikke fastlagt endnu, men det tager
udgangspunkt i hans to bøger ”Knacker og Enkeland” om en sønderjysk soldat og hans familie
under 1. verdenskrig.
• Lørdag aften: Rejsegensyn med billeder m.v. fra de seneste ture: Camønoen og Kandersteg /
Chamonix.
• Overnatning
• Søndag: KunstCirklens program, jf. nedenfor.
KunstCirklens arrangement på Fyn: Søndag den 4. oktober
Der vil senere komme oplysninger om sted og tidspunkt.

TIDLIGERE ARRANGEMENTER
Cykeltur langs Mosel i Tyskland fra den 26.8. til 4.9.2019
Cykelturen langs med Moselfloden startede i Trier,
hvor vi alle samledes. Næste dag tog vi toget til
Mettlach og cyklede langs med Saarfloden tilbage til
Trier. De næste dage gik turen langs med
Moselfloden, indtil vi kom til Deutsches Eck i Koblenz.
Herfra cyklede vi langs med Rhinen frem til Mainz. Så

vi kan fastslå, at der blev cyklet langs med 3 tyske
floder. Undervejs blev der overnattet på flere
forskellige hoteller langs med Moselfloden og langs
med Rhinen. Der var også indlagt en hviledag i
Moselbyen Zell. De fleste brugte denne hviledag til at
gå en tur i selve byen eller i de høje bjerge ved byen.
Vi var 26 personer med på turen, og der blev benyttet
cykler med 8 indvendige gear eller cykler med 21 udvendige gear. Der var også en del, der havde valgt at
få lidt hjælp på turen og derfor havde valgt el-cykler. Men uanset hvilken cykel, der var valgt til turen, så var
det en utroligt flot cykeltur langs med floderne og humøret var højt hele vejen.
Generelt kan det siges om turen, at vi var heldige med vejret på denne dejlige cykeltur, som i alt strakte sig
over 336 km.
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Grønne Dage 2019:
Vi havde nogle fine dage med Gudstjeneste og foredrag med Gudmund Rask Petersen – stor oplevelse.
Lørdag aften stod i sangens tegn med Bodil Heister.
Se i øvrigt Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/. Her ligger også referat fra
Årsmødet.

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
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com
Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk
Anna Marie Frost-Jørgensen am.frost@mail.dk
Willy Engelhardt fam.engelhardt@sol.dk

Flere billeder fra Moselturen:
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