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INDHOLD
TIDLIGERE ARRANGEMENTER
• Sommertur 2021 til Kandersteg og Chamonix
• Grønne Dage 2021
o Arrangementet
o Årsmøde
o KunstCirklen
KOMMENDE ARRANGEMENTER
• Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022. Møen
• Spejdernes Lejr 23. til 31. juli 2022
• SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: 10. til 21. september 2022
o Endelig tilmelding senest den 12. januar 2022
• Grønne Dage 2022 bl.a. med Årsmøde og Rejsegensyn: 28. til 30. oktober 2022
• Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023. Silkeborg og omegn
o Foreløbig tilmelding senest den 31. december 2021

Sommertur til Kandersteg og Chamonix
Vi var 29 af sted de to uger (25 hhv. 24).
Kandersteg Internationale SpejderCenter var
stort set tomt for spejdere på grund af
Coronasituationen. Men vi kunne heldigvis
komme, og vi havde hele Kanderlodge for os
selv.
Vi boede på ‘Kanderlodge’ med udsigt til hovedbygningerne
med flag fra alverdens lande. Det bliver godt, når spejdere fra
alle disse lande igen kan mødes her.

I Chamonix boede vi
to fine huse
(chalets).

På tur i det blødere terræn ved grænsen
mellem Schweiz og Frankrig
Vi fik gået/vandret flotte ture i bjergene – og her var der god
plads.

Ved Chamonix i stor højde

På vores hjemmesidehttps://kfumvoks.gruppesite.dk/.er der flere billeder fra turen.
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GRØNNE DAGE 2021
Der henvises også til hjemmesiden: https://kfumvoks.gruppesite.dk/.
De, der kom fredag aften, hyggede sig med spejdersangbogen og fortællinger.
Lørdag holdt vi Årsmøde med Allan Bäck som inspirerende dirigent.
Søren Larsen, Høje-Taastrup blev valgt ind i Arbejdsgruppen for
Voksenarbejdet. Der henvises i øvrigt til referatet, der ligger på
hjemmesiden.
Bagefter gik vi til Stensgården og fik
af to inspirerende medarbejdere
fortalt om, hvordan de på
AktivitetsCentret inddrog de
besøgende spejdere i natur og miljø –
specielt på Houens Odde.
Senere havde vi foredrag af lektor og forfatter Karsten Skov, der fortalte om
nogle af sine bøger; bl.a. ”Knacker” og ”Enkeland”. Det var en stor oplevelse
at få et godt indblik om forholdene i Nordslesvig (Sønderjylland) under 1.
Verdenskrig. Herunder fortalte Karsten også om filmen I ”Krig og
Kærlighed”. Som gave fik vi alle bogen om tilblivelse af filmen, og som
Karsten har skrevet.
Fra Korpsets Hovedbestyrelse fik
vi besøg af Dorthe Mølvig, der
fortalte levende om aktuelle emner i Korpset og om samarbejdet
med de øvrige uniformerede Korps. Vi fik også mulighed for give
Dorthe en orientering til Korpsets Voksenarbejde.
Søndag havde mange af os tilmeldt sig til Korpsets KunstCirkel’s
arrangement, der blev holdt nærheden. Vi startede i Lyng Kirke,
Fredericia. Det er en meget flot og dejlig kirke. Det blev en god
start på dagen. Derefter var der besøg hos flere kunstnere i
området.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022. Møen.
Vi skal til Møen med vandre- og cykelture på udvalgte strækninger af Camønoen.
I næste Nyhedsbrev vil der være nærmere oplysninger om pris og tilmelding.
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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 planlagt, at Voksenarbejdet skal stå for en aktivitet for
spejderpatruljerne på lejren. Her håber vi, at mange fra Voksenarbejdet
vil være med som instruktører mv.
Endvidere planlægger vi at lave et arrangement for ”Voksne” fra alle
Korpsene på lejren.
I kan se nærmere om lejren på hjemmesiden: https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
Vi vil holde jer orienteret om hvilke arrangementer, vi som Voksenspejdere kan deltage i.

SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: Eftersommeren 2022
Endelig tilmelding

Turen er nu fastlagt til.
Fra lørdag d. 10. september 2022
Til onsdag d. 21. september 2022
Der er vedlagt Rejsebrev nr. 2, bl.a. vedrørende endelig tilmelding senest den 12. januar 2022.

Grønne Dage 2022
Vi mødes igen på Houens Odde den 28. til 30. oktober 2022.
Om lørdagen holder vi Årsmøde. Programmet i øvrigt er endnu ikke fastlagt. Men der bliver i hvert tilfælde
rejsegensyn med mange billeder fra årets ture mv.
Afsæt datoen i din kalender allerede nu.
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Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023
Ved Årsmødet aftalte vi at Kr. Himmelfartsturen i 2023 vil gå til Silkeborg. Peder Spørring har lovet at stå for
turen.
Af hensyn til reservation af overnatning er det allerede nu vigtigt at vide hvor mange, der kunne tænke sig
at deltage.
Der er vedhæftet en omtale turen med ønske om foreløbig tilmelding senest den 31. december 2021. Gør
det hellere nu, så I ikke glemmer det i juledagene.

Glædelig jul og godt nytår
Med stor spejderhilsen fra
Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde
Jørgen Øllgaard ollgaard@privat.dk
Willy Engelhardt fam.engelhardt@sol.dk
Søren Larsen sewerinlarsen@gmail.com

Anna Marie Frost-Jørgensen am.frost@mail.dk
Karsten Kriegel karstenkriegel@spejdernet.dk
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com

BILAG
SOMMERTUR 2022: Frigiliana, Spanien: Rejsebrev nr. 2 Endelig tilmelding
Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023: Foreløbig tilmelding
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