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INDHOLD:  

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• SOMMERTUR 2020, Kandersteg og Chamonix: 29. august til 12. september 2020. Vi har lige et par 
ledige pladser. 

• Grønne Dage 2020: 3. oktober 2020 

• Kunstarrangement: 4. oktober 2020  

 

Disse to arrangementer afholdes i forlængelse af 
hinanden, så vi kan starte på Houens Odde og slutte 
efter KunstCirklens-arrangement. Mulighed for 
overnatning både fredag/lørdag og lørdag/søndag. 

• Kr. Himfartsdagene 13. til 16. maj 2021 

• SOMMERTUR 2021, Frigiliana, Andalusien, Spanien: Ca. 20. september til ca. 4. oktober 2021 

Foreløbig tilmelding 

 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  

 

SOMMERTUR 2020: 

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

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

 

Vi er i fuld gang med de sidste forberedelser og glæder 

os til at komme af sted sammen – og med god afstand.  

Der er endnu et par ledige pladser, så skulle du have lyst 

til at komme med, så kontakt Jørgen Øllgaard (se 

nedenfor) snarest. 

For øvrige oplysninger om turene henvises til Rejsebrev 

2 og Nyhedsbreve, der kan hentes fra vores hjemmeside: 

http://kfumvoks.gruppesite.dk/. 

 

Grønne Dage: 3. oktober 2020 og KunstCirklen den 4. oktober 2020 

Grønne Dage i år har et lidt anderledes forløb end tidligere, idet de bliver afholdt sammen med 

KunstCirklens arrangement. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i begge arrangementer. Grønne Dage 

afholdes lørdag på Houens Odde, og Kunstcirklens arrangement afholdes om søndagen i rimelig afstand 

fra Houens Odde. Der er mulighed for overnatning fredag og morgenmad lørdag for dem, der kommer 

langvejsfra, lige som der kan overnattes fra lørdag til søndag incl. morgenmad. Der er ikke arrangeret 

aktiviteter fredag. 

Program: 

Lørdag den 3. oktober: 

Kl.  8.00   Morgenmad for overnattende deltagere 

Kl.  8.30   Ankomst og indkvartering  

Kl.  9.00   Årsmøde med valg af medlemmer til Arbejdsgruppen for Voksenarbejdet samt  

fremlæggelse af regnskab og budget.  

 Desuden informationer om det seneste års og kommende års aktiviteter. 

http://kfumvoks.gruppesite.dk/
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Kl. 12.00  Frokost 

Kl. 13.00  Foredrag ved forfatter Karsten Skov. Han har skrevet Knacker og Enkeland, som danner 

baggrund for filmen `I krig og kærlighed`. 

Kl. 15.00  Kaffe 

Kl. 16.00  Vi tager til A-centret og afprøver nogle af Naturværkstedets aktiviteter. 

Kl. 18.30  Aftensmad 

Kl. 20.00  Rejsegensyn med billeder fra Kandersteg og Charmonix.  

 

Søndag den 4. oktober 

Kl. 8.00   Morgenmad for overnattende deltagere 

Kl. 9.00 Kørsel til KunstCirklens arrangement 

Kl. xx.xx KunstCirklens arrangement 

 
Der vil snarest blive udsendt en samlet invitation til begge arrangementer. 
 

Kr. Himmelfartstur 13. til 16. maj 2021 til København 

Vi skal igen til København, men programmet er endnu ikke aftalt. Men vi forventer bl.a.: 

• Besøg på Spejdernes Ø / Ungdommens Ø – Det tidligere Middelgrundsfortet 

• Cykeltur 
 
Afsæt allerede nu datoerne i din kalender. 
 
 

SOMMERTUR 2020, Spanien: Ca. 20 september til ca. 4. oktober 2021 

Næste år skal vi til Spanien – nærmere beregnet 
Frigiliana, der ligger i nærheden af Malaga i Andalusien. 
 
I området er der mange muligheder for fine vandreture, 
men der bliver også nogle væsentlige kulturelle 
oplevelser. 
 
Turen arrangeres for to uger, men man kan vælge blot 
at deltage i den første uge. 
 
Af hensyn til reservation af hotel og flyrejser vil vi gerne 
bede om forhåndstilmeldinger allerede nu. Derfor 
udsendes også 1. rejsebrev sammen med nærværende 
Nyhedsbrev. Her er oplysninger om de mulige udflugter 
mv. samt om tilmelding. 
 
Turen arrangeres af Karen Jørgensen og Frank Olsson. 
Tak til jer. 
 
 
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  
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