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INDHOLD:  

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• Grønne Dage 2020 med Årsmøde: 3. oktober 2020: AFLYST på grund af Coronasituationen 

• Kunstarrangement: 4. oktober 2020: AFLYST på grund af Coronasituationen 

• Kr. Himmelfartsdagene 13. til 16. maj 2021 

• SOMMERTUR 2021: Kandersteg og Chamonix:  

Nye datoer: 29. august til 11. september 2021. Foreløbig tilmelding 

• Grønne Dage 2021: 1. til 3. oktober 2021 

• SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: Sensommeren 2022 

 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  

Grønne Dage: 3. oktober 2020  

Desværre måtte vi vælge at aflyse Grønne Dage 2020, da Corona-situationen ikke ser ud til at blive bedre 

inden for kort tid. 

 

Det medfører så, at vi ikke kan afholde årsmøde, men må udsætte det et år. 

 

Hele Voksenarbejdets Arbejdsgruppe, jf. nedennævnte afsendere, har tilbudt at fortsætte. 

 

Der er ikke de store bevægelser i regnskabet. Fra vores kasserer, Keld Søllested, har vi modtaget 

følgende: 

 

Fra juni 2019 har voksenarbejdet haft en konto i Lån og Spar Bank. Kontoens indtægter stammer 

udelukkende fra overskud fra vores rejser og ture. Jørgen havde kontoen. Da jeg blev valgt til kasserer, 

oprettede jeg nævnte bankkonto.  

• Ved udgangen af 2018 var der en egenkapital på kr. 51.325,13. 

• I årets løb har der været udgifter til forskellige aktiviteter iværksat af arbejdsgruppen på i alt kr. 

2.757,85. 

• Desuden har der været et udlån til sommertur 2020 på kr. 50.000,-, som nu er tilbagebetalt. 

• Ved udgangen af 2019 var der derfor en egenkapital / bankindestående på kr. 48.567,28. 

• Kassebeholdningen er p.t. kr. 46.561,28. 

Regnskabet er revideret af Willy Engelhardt. 

 

Såfremt I har nogen bemærkninger til ovenstående, bedes I kontakte Jørgen, jf. nedenfor. 

 

 

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 i og omkring København 
 
Afsæt allerede nu datoerne i din kalender. 
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SOMMERTUR 2021:  

Kandersteg, Schweiz: Søndag d. 29. august til lørdag d. 4. september 2021 

Chamonix, Frankrig: Lørdag d. 4. september til lørdag d. 11. september 2021 

 

FORELØBIG TILMELDING  

 
Turen i 2020 til KISC, Kandersteg i Schweitz, og 
Chamonix i Frankrig blev desværre aflyst på grund af 
Corona-situationen. 
 
Vi er ved at flytte hele arrangementet til 2021.  
 
Foreløbig tilmelding skal være senest den: 
1. november 2020.  
 
Der er p.t. tilmeldt 26 hver uge. 
 
Vedrørende foreløbig tilmelding og øvrige oplysninger om turene henvises til vedlagte Rejsebrev 1B. 
Oplysninger i øvrigt bliver løbende opdateret på vores hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 
 

SOMMERTUR 2022, Spanien: 

Eftersommeren 2022 

Da turen til Kandersteg / Chamonix flyttes til 2021 
bliver turen til Spanien udskudt til 2022. 
 
Oplysninger om tilmeldinger mv. udsendes i 
efteråret 2021. 
 
 
 
 
 
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  
 

 

BILAG 

Rejsebrev 1B om sommertur 2021 og foreløbig tilmelding 
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