
VOKSENNYT 2022 – Nr. 1 
Nyhedsbrev for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde  Februar 2022 

8KFUM-Spejderne-Voksennyt-2022-1  Side 1 af 3 

INDHOLD 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 

• Se omtale af tidligere arrangementer på vores hjemmeside: https://kfumvoks.gruppesite.dk/.  

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• KunstCirklen den 24. april 2022 

• Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022. Møn 

• Spejdernes Lejr 23. til 31. juli 2022 

• SOMMERTUR 2022, Frigiliana, Andalusien, Spanien: 10. til 21. september 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 
 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  

KunstCirklen den 24. april 2022 

KunstCirklen har et arrangement på Sydsjælland og/eller Sydhavsøerne. Nærmere besked i næste 
Nyhedsbrev og på vores hjemmeside, når vi ved mere. 
 
 

Kr. Himmelfartsdagene 26. til 29. maj 2022. Møn. 

Vi skal til Møn med vandre- og cykelture på udvalgte strækninger af Camønoen. 
Alle får et kort over ture mv. 
 
Nyord, Møns Klint og Fanefjord Kirke er et must, men der er flere seværdige steder. 

Der bliver mulighed for både at cykle og at vandre, ligesom noget af turen bliver i biler, da Møn er 25 km 

lang, og vi bor i den ene ende. 

 

Vi skal bo på Motel Stege i dobbeltværelser (enkelte med opredning på hems, hvis vi bliver mange). Der er 

eget toilet og bad til alle værelser, og da vi har hele huset, er køkkenet og tilhørende spisefaciliteter også 

helt til vores rådighed. Der er sengelinned og håndklæder på alle værelser. 

 

https://kfumvoks.gruppesite.dk/
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Prisen bliver mellem kr. 2.000 og 2.500 alt efter antallet af deltagere. 

 

Tilmeldingsfrist: 30.3.2022 til annedragsbaek@gmail.com. 

Jeg skal bruge: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 

Desuden om I ønsker at vandre eller cykle og, om I vil være villige til at dele værelse. 

 

De, jeg tidligere har fået forhåndstilmelding fra, sender jeg en særskilt mail og beder om en bekræftelse. 

 

 

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” evt. sammen 
med de øvrige fire Korps 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:  

Lørdag d. 10. til onsdag d. 21. september 2022 

Der er nu 28, der har tilmeldt sig turen. Det er flot. Men der 

er flere pladser på hotellet, så hvis I vil med, bedes I 

snarest kontakte Karen:  

karenjorgensen125@gmail.com  

Telefon: 40 21 03 13 

 
I kan læse mere om turen i Rejsebrev nr. 2, der kan 
hentes på vores hjemmeside:  
 https://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 

 
 
Der vil om en måneds til blive udsendt næste rejsebrev bl.a. med oplysninger om betaling af restbeløb. 
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Grønne Dage d. 28. til d. 30. oktober 2022 
 
Vi kan – som vi plejer – være på Houens Odde. 
 
Det foreløbige program for lørdag omfatter bl.a.: 
 

• Årsmøde 

• Allan Bäck viser Korpsets Historiske Samling i 

Ulvestuen i Gilwell-hytten. Allan vil også 

fortælle om Korpsets Historiske Udvalg.  

• Foredrag af Jens Gunnar Arendt, der er 

tidligere domprovst ved Roskilde Domkirke. 

Jens er barnebarn af Gunnar Engberg, der var 

med til at stifte KFUM-Spejderne i Danmark i 

1910. Så vi kommer til at høre mere om 

Korpsets tidlige historie. 

• Gudstjeneste / andagt 

• Rejsegensyn – bl.a. med billeder fra årets ture. 

 

Det er muligt at overnatte i Gilwell-hytterne fredag/lørdag henholdsvis lørdag/søndag. 
 
Afsæt datoen i din kalender, hvis du ikke allerede har gjort det. 
 
 

Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023: Silkeborg og omegn 
 
Vi kan se der er stor interesse for turen, da der er 23 der har tilmeldt sig på den foreløbige deltagerliste. 
Kom med på den liste, så er du sikker på at få en plads og løbende information om turen.  
Du skal lige sende dine oplysninger til peru@os.dk. 
 
Vi skal bo på Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter og skal på cykel- og/eller vandreture i den smukke natur 
rundt om Silkeborg.

 

Se i øvrigt nærmere om turen i omtalen, der blev udsendt sammen med seneste Nyhedsbrev, 2021 nr. 3, 

eller som kan hentes på vores hjemmeside: https://kfumvoks.gruppesite.dk/.  
 
Endelig tilmelding beder vi om til efteråret 2022. 
 
 
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  
 
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com  
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