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INDHOLD 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 

• Sommertur 2022: Nerja, Andalusien, Spanien: 10. til 21. september 2022 

• Grønne Dage 28. til 30. oktober 2022 

• Årsmøde 29. oktober 2022 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

• Kr. Himmelfartsdagene 18. til 21. maj 2023. Silkeborg Tilmelding den 1. januar 2023 

• Sommertur 2023: 5. til 14. september 2023: Cykeltur i Loire-dalen, Frankrig  

Foreløbig tilmelding den 6. december 2022 

• Grønne Dage 6. til 8. oktober 2023: På Houens Odde 

• KunstCirklen søndag den 8. oktober 2023 

 

TIDLIGERE ARRANGEMENTER 
 

Sommertur 2022: Nerja, Andalusien, Spanien: 10. til 21. september 2022 

 
I september var vi 26 der tog på en 12 dages 
tur til Andalusien. Vi rejste med fly fra Billund 
til Malaga og boede i Nerja. En dejlig by cirka 
60 kilometer øst for Malaga lige ned til 
Middelhavet. Dagene var tilrettelagt med 
vandreture i et stort naturreservat i nærheden 
af Frigiliana. 

 

Frigiliana er en af de 
hvide byer langs 
Middelhavskysten i 
Andalusien. Byen er 
præget af, at den over 
tid har huset mennesker 
fra de 3 store religioner 
jødedom, islam og 
kristendom. Dette ses 
bl.a. i en skulptur hvor 
davidsstjernen, 
halvmånen og korset 
indgår. 
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Vi var også på en 
dags udflugt til 
Alhambra – på 
arabisk "Det røde 
slot" – bygget af 
maurerne i 
perioden 1248 til 
1354. En flot og 
spændende 
oplevelse. Hvor 
har de været 
dygtige 
håndværkere 
dengang.  
 
En af de mere spektakulære 
vandreture var på Caminito Del 
Ray. Det er en 3 kilometer lang 
vandretur, der tidligere blev 
kaldt verdens fattigste vandre 
rute. Her går man bogstaveligt 
på en sti anlagt på siden af 
bjerget, mens gåsegribbene 
kredser højt oppe i luften. En i 
sandhed stor natur oplevelse. 
 

Stor tak til Karen og Frank for planlægningen af denne dejlige tur. 
Som altid er turene med KFUM-Spejdernes Voksenarbejde båret af 
godt humør, hjælpsomhed, åbenhed for nye deltagere og af spejder 
ånd. 

Søren Larsen 

 
 

Grønne Dage 28. til 30. oktober 2022 

 

Foredrag ved Jens Arendt, tidl. Provst ved 
Roskilde Domkirke. 

Foredraget 
havde Gunner 
Engberg som 
den centrale 
skikkelse. 
Gunner 
Engberg 
bragte 
spejderideen til 
KFUM, hvor 
Jens Grane 
blev inspireret 
og satte det 
praktiske 
spejderarbejde 
i gang.  



VOKSENNYT               2022 – Nr. 6 
Nyhedsbrev for KFUM-Spejdernes Voksenarbejde  November 2022 

KFUM-Spejdernes Voksenarbejde – Nyhedsbrev nr. 2022 – 6 Side 3 af 4 

 
Jens Arendt gav en fin fremstilling af idehistorien omkring KFUM, bevægelsens storhedstid og de mange 
afledte initiativer (herunder KFUM-Spejderne), som i vidt omfang havde Gunner Engberg som 
ophavsmand.  
 
Jens Arendt er barnebarn af Gunner Engberg og viste os fine billeder fra hans liv og gerning.  
 
Se evt. mere her: https://biografiskleksikon.lex.dk/Gunner_Engberg 
 
 

Besøg i KFUM-Spejdernes Museum på HO 
 
Allan Baek viste rundt i det spændende museum om 
Korpsets historie. 
 
 

Årsmøde 
 
DAGSORDEN 

• Valg af dirigent og referent 
• Beretning fra Arbejdsgruppen 

• Forslag til navn for Korpsets Voksenarbejde 
• Regnskab for 2021 samt budget for 2022 + 2023 
• Kommende aktiviteter 
• Valg af medlemmer til Arbejdsgruppen + Revisor 
• Eventuelt 

 
Vi talte en del om et kaldenavn for 
”Voksenarbejdet”. En del forslag kom frem, og 
alle opfordres til at komme med forslag senest 
den 31. december 2022, og som Arbejdsgruppen 
kan arbejde videre med. 
 
Som nyt medlem af Arbejdsgruppen blev valgt 
Niels Philip Jensen. 
 
Der henvises i øvrigt til vedhæftede referat, der er 
vedlagt som bilag. 
 
 

 
 

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.  
 
Der er vedlagt ajourført invitation til turen. Tilmelding 
ønskes senest den 1. januar 2023. 
 
 

https://biografiskleksikon.lex.dk/Gunner_Engberg
about:blank
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Sommertur 2023: Cykeltur  

 
Vi ser frem til en skøn cykeltur i det centrale Frankrig. 
 
Se vedlagte invitation, hvor vi beder om foreløbig 
tilmelding senest den 6. december 2022. 

 

 

Grønne Dage 6. til 8. oktober 2023 

 
Vi planlægger, at der i dagene bliver både Årsmøde og 
forskellige aktiviteter på Houens Odde samt mulighed for 
deltagelse i KunstCirklens arrangement om søndagen. 
 
Sæt kryds i kalenderen. 
 
 

KunstCirklen søndag den 8. oktober 2023 

 
Det forventes, at arrangementet bliver i nærheden af Esbjerg. De af os, der deltager i Grønne Dage, kan 
derfor spise morgenmad på HO og nå Esbjerg i passende tid. 
 
 

Med stor spejderhilsen fra Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde 
 
Anne Dragsbæk Rasmussen annedragsbaek@gmail.com  
Anna Marie Frost-Jørgensen am.frost@mail.dk  
Niels Philip Jensen niels.philip.jensen@kfumscout.dk  

Willy Engelhardt fam.engelhardt@sol.dk  
Søren Larsen sewerinlarsen@gmail.com  
Jørgen Øllgaard ollgaard@privat.dk 

 

 

Bilag: Referat fra Årsmøde 2022 
Invitation til Kr. Himmelfartstur 2023 
Cykeltur ved Loire 2023 
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