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Alle ønskes en glædelig Påske, idet vi samtidig håber, at vi snart går mere 
almindelige tider i møde. 
 

INDHOLD:  
På grund af Corona-virus har vi desværre aflysninger. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• Kunstarrangement: den 19. april 2020 i Vestjylland – AFLYST  

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

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

• Grønne Dage 2020: 2. til 4. oktober 2020 

• Kunstarrangement: 4. oktober 2020 på Fyn 

 

Corona-virus 

På grund af den verdensomspændende Corona-virus har vi desværre aflysninger.  

Således lyder informationer fra Korpset: 

• Efter statsministerens pressemøde mandag aften den 6. april fortsætter vi med at aflyse alle 
arrangementer med fysisk fremmøde frem til og med den 10. maj. 

• Der opfordres til, at man venter længst muligt med at aflyse sommerlejre i forhold til 
økonomiske forpligtelser og deltagere. 

Jævnfør i øvrigt nedenfor. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  

KunstCirklen  

KunstCirklens næste arrangement er søndag den 19. april 2020, hvor turen går til Vestjylland. 

Arrangementet er desværre AFLYST, som alle andre spejderarrangementer. 

 

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

Vi har desværre AFLYST. 

Men vi har aftalt, at vi tager til Møen i 2022. 

I 2021 vil vi arrangere et besøg på Spejdernes Ø – det tidligere Middelgrunden Fort midt i Øresund. 

 

SOMMERTUR 2020: 

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

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

Vi håber fortsat, at vi kan gennemføre turene til både Kandersteg og Chamonix. 

Disse to arrangementer afholdes i forlængelse af hinanden, 
så vi kan starte på Houens Odde og slutte på Fyn. 
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Afbestillingsreglerne er forskellige for fly henholdsvis for Kandersteg og Chamonix. Nogle frister er blevet 

udsat, og vi vil holde jer orienteret, når vi kommer nærmere. 

For øvrige oplysninger om turene henvises til Rejsebrev og Nyhedsbreve, der kan hentes fra vores 

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

 

Grønne Dage: 2. til 4. oktober 2020 og KunstCirklen den 4. oktober 2020 

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. 
 
Der henvises til Nyhedsbrev 2020 nr. 1. Hent det på vores hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/. 

 
 
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  
 
 

3. vers: 
Kære linedanser, ser du 
livet er et net, 
øjeblikke, tro blot ikke, 
dansen kun er let. 

Og en dag gør livet ondt, 
det ved jeg, at det vil. 
For livet er et liv på trods, 
smerten hører til. 

Ud af sorgen vokser lykken 
og livet 
i påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ’r i 
blæst 

 

 
I 2015 stemte danskerne Kære 
Linedanser ind som nummer fem 
på DR's liste over de 50 mest 
populære fællessange.  

Sangen, der oprindeligt blev 
skrevet som en lejlighedssang, er 
først og fremmest en sang om 
fællesskab og om at turde og at 
ville livet med alle de glæder og 
sorger, der følger med.  

Per Krøis Kjærsgaard har skrevet 
både tekst og melodi. 
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