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INDHOLD
KOMMENDE ARRANGEMENTER
• Kr. Himmelfartsdagene 13. til 16. maj 2021. Ændret til Ribe og omegn. Seneste nyt.
• SOMMERTUR 2021: Kandersteg og Chamonix:
29. august til 11. september 2021. Status
• Grønne Dage 2021: 1. til 3. oktober 2021
• Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022. Møen.
• Spejdernes Lejr 23. til 31. juli 2022
• SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: Sensommeren 2022

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kr. Himmelfartstur 13. til 16. maj 2021 til Ribe og omegn
Vi er nu så mange tilmeldte, at vi i
henhold til Coronareglerne ikke må være
flere.
Det er dog tilladt at være flere på
dagsarrangementerne, så hvis du er
interesseret bedes du kontakte Anna
Marie: Anna Marie Frost Jacobsen: 29
88 74 46; am.frost@mail.dk
Vi skal til både Mandø og Fanø. Vi kan vælge mellem at gå/vandre og cykle.

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 2021 til KISC, Kandersteg i Schweitz, og Chamonix i Frankrig håber vi meget kan blive gennemført,
så vi ikke – på grund af Covid-19 – skal til at aflyse endnu engang.
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Her er en fin chance for jer alle til at se og opleve
Kandersteg Internationale SpejderCenter med
mulighed for at møde spejdere fra hele verden,
ligesom vi også vil få gode vandreture i den flotte
centrale del af Schweitz og besøge flere byer.
I Chamonix bor vi midt i byen og kan tage op i
højderne alle dage. Det er et fantastisk
vandreområde, som vi benytter os af.
Naturligvis kan man også bare tage nogle fridage,
som man måtte ønske.
Man kan deltage den første eller anden uge eller i
begge uger.
Der er nu 24, der har tilmeldt sig første uge, og 26 den anden uge. Der er en
del flere pladser, så interesserede bedes snarest sende en tilmelding – gerne
meget snart.
Vi har bestilt fly fra København søndag den 29. august kl. 09:30 med
hjemkomst lørdag den 11. september kl. 19:25.
Vedrørende foreløbig tilmelding og øvrige oplysninger om turene henvises til
Rejsebrev 1B, der er vedhæftet. Oplysninger i øvrigt bliver løbende opdateret
på vores hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/.
Der er endnu ledige pladser, så ring til Jørgen, hvis du vil høre mere:
Jørgen Øllgaard: 30 78 25 11.

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 mange
af os mødes på Houens Odde til efteråret.
Forfatteren Karsten Skov kommer lørdag eftermiddag og holder
foredrag om Tyske flygtninge i Danmark og Det tyske Mindretal.
Desuden holder vi:
• Rejsegensyn med billeder mv. fra årets ture
• Årsmøde med orientering om Voksenarbejdet, økonomi mv.
Der vil blive udsendt invitationer ud til august, men sæt allerede nu X i kalenderen.

KFUM-Spejderne-Voksennyt-2021-1-Koncept

Side 2 af 3

2021 – Nr. 1

VOKSENNYT
Nyhedsbrev for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde

April 2021

Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022.
Møen.
Denne gang skal vi til Møen, hvor vi bl.a. skal vandre på
Camønoen.

Spejdernes Lejr 23. til 31. juli 2022

Den store spejderlejr for alle Danmarks spejdere (de fem
spejderkorps) finder sted i Hedeland Naturpark ved Roskilde.
Vi har mulighed for at deltage.
I kan se nærmere om lejren på hjemmesiden:
https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
I vil holde jer orienteret om hvilke arrangementer, vi som
Voksenspejdere kan deltage i.

SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: Eftersommeren 2022
Da turen til Kandersteg / Chamonix er flyttet til
2021, er turen til Spanien udskudt til 2022.
Oplysninger om tidspunkt, tilmeldinger mv.
udsendes i efteråret 2021.
Turen arrangeres af Karen og Frank, og den
arrangeres sammen med et rejsebureau.

Med stor spejderhilsen fra
Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde
Jørgen Øllgaard ollgaard@privat.dk
Wagner Fonseca waki@post9.tele.dk
Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk
Anna Marie Frost-Jørgensen am.frost@mail.dk
Willy Engelhardt fam.engelhardt@sol.dk
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com

BILAG
SOMMERTUR 2021: Kandersteg og Chamonix: Rejsebrev nr. 1B
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