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INDHOLD:
KOMMENDE ARRANGEMENTER
• Kr. Himmelfartsdagene 13. til 16. maj 2021. Ændret til Ribe og omegn. Foreløbig tilmelding.
• SOMMERTUR 2021: Kandersteg og Chamonix:
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
Kr. Himmelfartstur 13. til 16. maj 2021 til Ribe og omegn
Vi har lavet en ændring, så vi tager til Sønderjylland og
skal bo på vandrehjemmet i Ribe.
Forhåbentlig er Coronasituationen kommet så meget
under kontrol, at vi trygt kan mødes.
Vi skal til både Mandø og Fanø. Vi kan vælge mellem at
gå/vandre og cykle.
Sammen med nærværende Nyhedsbrev er også
vedhæftet en invitation med flere oplysninger.
Turen arrangeres af Anna Marie og Willy, som beder om
en foreløbig tilmelding senest den 30. december 2020 af
hensyn til reservation af overnatningen.

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 jo desværre aflyst på grund af
Corona.
Der er nu 30, der har tilmeldt sig, med 26 hver af de to uger.
Der er derfor en del flere pladser, så interesserede bedes snarest sende en foreløbig tilmelding – gerne
meget snart.
Vi er nu ved at planlægge flyrejserne, og vi forventer, at vi flyver fra og til København, som også blev den
endelige løsning for den aflyste tur.
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Vedrørende foreløbig tilmelding og øvrige oplysninger
om turene henvises til tidligere udsendt Rejsebrev 1B.
Oplysninger i øvrigt bliver løbende opdateret på vores
hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/.
Der vil først i det nye år blive sendt Rejsebrev til alle,
der er foreløbigt tilmeldt.

Grønne Dage 2021: 1. til 3. oktober 2021
Det er længe siden, at vi har haft mulighed for at se hinanden, så hvis ikke vi mødes på turene i løbet af
2021, håber vi, at vi bliver mange på Houens Odde til efteråret.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

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.

Glædelig jul og godt nytår
Arbejdsgruppen ønsker jer alle en glædelig jul
og juledage, der nok i år bliver mere stille for
os alle.
Vi glæder os til at mødes i det nye år.

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
Invitation til turen til Ribe i Kr. Himmelfartsdagene 2021 med flere oplysning og foreløbig tilmelding
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