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INDHOLD 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 

• KunstCirklen: Søndag 24. april 2022, Lolland – Falster. Se vedlagte Nyhedsbrev nr. 121 fra 
KunstCirklen. 

• Se i øvrigt omtale af tidligere arrangementer på vores hjemmeside: 

https://kfumvoks.gruppesite.dk/.  

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• 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 

• KunstCirklen: Søndag den 25. september 2022 – Thy  

• Grønne Dage 28. til 30. oktober 2022 

• Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023. Silkeborg 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  

 

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

Der 34 tilmeldte, og vi glæder os til nogle spændende dage med gå- eller cykelture på det skønne Møn. 
 
 

Spejdernes Lejr 23. til 31. juli 2022 

Den store spejderlejr for alle Danmarks spejdere (de fem 
spejderkorps) finder sted i Hedeland Naturpark ved Roskilde.  
 
På lejren er der arrangementer for ledere og andre interesserede i ” 
TÆNKE PAUSEN”. 
 
Her kan vi deltage, men vi kan også hjælpe med praktiske gøremål. 
 
Ledelsen af TÆNKE PAUSEN har sendt os følgende. 
 

 
Tænkepausen efterspørger hjælpere til praktisk arbejde. De laver ledertræningsaktiviteter for de voksne 
på lejren. I løbet af dagen er det aktiviteter, der gennemføres i mindre hold på 1/2 til 2 timer, og fire af 
aftenerne er der fællesarrangementer. Opgaverne vil være mangeartede og kan fx være modtagelse af 
deltagerne og vejledning i valg af aktivitet, kaffebrygning og servering, klargøring af udendørsdørs 
møbler, ommøblering af teltet før og efter aftenaktiviteter samt simple håndværkeropgaver.  
 
Tænkepausen har brug for omkring 5-7 hjælpere i løbet af hele dagen, så hvis man også vil have lidt 
fritid, betyder det, at vi sagtens kan bruge 10 hjælpere i alt. Man kan selv vælge, hvilke perioder man vil 
hjælpe. Vi lægger en plan for, hvem der vil være der hvornår. Man kan også deltage i opbygningen af 
Tænkepausen fra torsdag før lejren.  
 

https://kfumvoks.gruppesite.dk/
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Vi holder et online informationsmøde den 30. maj, hvor alle instruktører og hjælpere er inviteret.  
 
Læs gerne mere på www.tænkepausen.dk. Spørgsmål eller tilmelding til Anders Ljørring 60 35 35 09, 
sl2022@abox.dk. 
 

 
Den bedste måde at opleve den store lejr på er ved selv at være aktiv på lejren. Vi håber derfor, at mange 
af jer vil være medhjælper ved TÆNKETANKEN. 
 
Der er naturligvis også mange muligheder for at hjælpe som lejrfrivillig både før, under og efter Spejdernes 
Lejr 2022.  
 
Det kan I læse om på lejrens hjemmeside: https://spejderneslejr.dk/. 
Bliv lejrfrivillig på Spejdernes Lejr – Direkte link: https://spejderneslejr.dk/da/lejrfrivillig. 
 

 
 
Når vi ved lidt mere om hvor mange, vi fra Voksenarbejdet deltager i Spejdernes Lejr, vil vi finde ud af 
under hvilke former, vi kan mødes. 
 
 

SOMMERTUR 2022, (Frigiliana,) Andalusien, Spanien:  

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

 

Hotellet i Frigiliana har afmeldt os, 

så Karen og Frank – og AlfaTravel 

–har haft travlt med at finde et 

alternativ. Det bliver i Nerja, der 

ligger ved Middelhavet neden for 

Frigiliana, men vi kommer fortsat til 

Frigiliana ved flere lejligheder. 

 

Det kan fortsat være muligt at 

deltage, selv om man endnu ikke 

er tilmeldt. Så kontakt Karen:  

karenjorgensen125@gmail.com  

Telefon: 40 21 03 13 

For at høre om mulighederne. 
 

http://www.tænkepausen.dk/
mailto:sl2022@abox.dk
https://spejderneslejr.dk/
https://spejderneslejr.dk/da/lejrfrivillig
mailto:karenjorgensen125@gmail.com
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I kan læse mere om turen i Rejsebrev nr. 2, der kan hentes på vores hjemmeside:  
 https://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 
Der vil inden for en måneds til blive udsendt næste rejsebrev bl.a. med oplysninger om betaling af 
restbeløb. 
 
 

KunstCirklen: Søndag den 25. september 2022 – Thy  

 
Det næste arrangement bliver søndag den 25. 
september 2022. Arrangørerne søger at komme rundt i 
landet, så denne gang bliver det i den modsatte ende 
af landet, nemlig til Thy. Nærmere oplysninger 
udsendes senere. 
 
I år var vi fire fra Voksenarbejdet, der deltog i 
arrangementet til Lolland – Falster. Der var først 
udflugt til Dodekalitten. Det var en fin og anderledes 
oplevelse. Derefter besøg hos tre kunstnere, hvor vi så 
nogle spændende og forskellige udstillinger. Der blev 
indkøbt flere kunstværker. Se i øvrigt det vedhæftede 
Nyhedsbrev. 
 
 

 

Grønne Dage 28. til 30. oktober 2022 

 
GrønneDage bliver lidt senere i år, da vi er på sommertur i september. Men sæt kryds i kalenderen og kom 
med til at opleve Houens Odde i efteråret. 
 
 

Silkeborg Kr. Himmelfartsdagene 2023: 

Torsdag d. 18.5. til søndag d. 21.5.2023 – 

Vandre/cykelture i Silkeborg og omegn 

 
Glæd jer til endnu en tur i det danske forår. Se nærmere 
på vores hjemmeside: https://kfumvoks.gruppesite.dk/. 
 
 
 
 
Med stor spejderhilsen fra Arbejdsgruppen for Korpsets 
Voksenarbejde 
 
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com  
Anna Marie Frost-Jørgensen am.frost@mail.dk  
Willy Engelhardt fam.engelhardt@sol.dk  
Søren Larsen sewerinlarsen@gmail.com  
Jørgen Øllgaard ollgaard@privat.dk 
 

https://kfumvoks.gruppesite.dk/
https://kfumvoks.gruppesite.dk/kr-himmelfart-2023-silkeborg/
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