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LEDER
Tekst: Ole Henrik Brekke

Kjære dugnadsfolk!

Sommeren ligger nå bak oss og planleggingen for neste 
sommer er i full gang. Det legges opp til omtrent like 
mange dugnader neste sommer som i år. I sommer 
deltok 189 personer på dugnader, noe som er en økning 
fra året før. Til sammen jobbet dugnadsgruppa over 
11.000 timer dugnad i 2015. Det tilsvarer opp under 6 
årsverk!!!  En stor takk til dere alle sammen.

Dugnadsgruppa har nå et medlemstall på 423 medlem-
mer, og hvor mange er veldige aktive. Vi har fått over 
40 nye medlemmer det siste året.

Planen var å gjennomføre 28 vardedugnader og 14 hyttedugnader i år. I sommer har vi hatt 
problemer med snø, store elver og broer som ikke har vært lagt ut. Dette har skapt store 
utfordringer for oss. Men takket være fleksible dugnadsfolk og en arbeidssom Lise Havik 
har vi klart å avvikle det meste. Noe er blitt tatt senere i sesongen. Noe er blitt usatt helt 
eller delvis til neste år. Men samlet sett er jeg imponert over hva vi har fått til i sommer.  
En kjempestor takk til dere alle igjen.

Dere er alle gode ambassadører for foreningen utad. Det er i år også kommet mange gode 
tilbakemeldinger på arbeidet som er utført i fjellet. Både på rutenettet og på hyttene. 
Vi blir satt pris på av både vandrere og bestyrere. 

Vardekurset i sommer ble igjen gjennomført på Grimsdalshytta, med 22 deltagere. Vi er 
veldig glade for at vi fortsatt kan samle så mange på kurs. Mange nye personer er kommet 
med i gruppa og det setter vi veldig stor pris på. Kursing av medlemmer i dugnadsgruppa 
var også et av de store temaene på årets årsmøte. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert.

En stor takk til alle som bidro til en flott dugnadssommer, i år også … og regner med å treffe 
mange av dere neste sommer også.

Med dugnadshilsen,
Ole Henrik Brekke

Foto forside: Kirsten Solberg
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Tekst og foto : Vibeke Sælen

Helgen 25.–27. september ble årsmøtet avholdt på vakre Grimsdalshytta.

Mange deltagere benyttet NSBs Dovrebanen (tog med forviklingar) til Hjerkinn. I solnedgangen 
ble vi fraktet i buss inn i fredelige Grimsdalen. På denne idylliske plassen med gamle kultur-
bygninger er det ikke vanskelig å trives, og ved ankomst serverte Grimsdalshyttas flotte vertskap 
herlig middag med kortreist mat.

Lørdag morgen våknet vi til en eksplosjon av fargene gult, rødt og grønt utenfor vinduene. 
Solen skinte og naturen glødet i høstens fargeprakt. Hele helgen var vi velsignet med et fantastisk 
høstvær! 

Ole Henrik ønsket oss alle velkommen til Årsmøtet. Også i år gledet han seg over stor deltagelse, 
med mange kjente ansikter, — og noen ukjente. Som han sa, det er trivelig med nytt blod.
Styrets beretning ble lest opp kapittel for kapittel og godkjent. Det var svært få kommentarer, 
men  enkelte spørsmål. 

Styret har blant annet hatt fokus på å sikre en faglig utvikling i form av kurs og opplæring. 
Riktignok ble det stilt et spørsmål ved dette utsagnet senere på årsmøtet og på medlemsmøtet 
dagen etter.

Sommeren 2015 utmerket seg med store snømengder, som ble liggende lenge og smeltet sent i 
sesongen siden våren i tillegg var kald. Flere dugnader ble påbegynt, men kunne ikke fullføres 
p.g.a. snøen. Neste sommer vil styret forsøke å slå sammen flere dugnader og fullføre 
2015-dugnadene. 

Det kan by på vanskeligheter med overnatting av dugnadsgruppene midt i høysesongen. Styret 
ønsker å vurdere tidpunktene for dugnadene. Kanskje man kan legge vardedugnadene etter 
skolestart i august/september? 

Ole Henrik takket alle dugnadsdeltagere for en kjempejobb i all snøen.
 

ÅRSMØTE 2015 PÅ GRIMSDALSHYTTA 
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Områdekontaktordningen. OK’ene er til stor hjelp for både dugnadsgruppa og Hytter og ruter.

Varder’n kommer med to nummer i året, digitalt om våren og i trykket utgave om høsten. Det blir 
kanskje en endring.

Regnskapet for dugnadsgruppa er kun et del-regnskap under Dnt Oslo og Omegns regnskap. 
Som element fra dette regnskapet er dugnadsgruppas regnskap ikke underlagt en egen revisjon. 
Lise utdypet regnskapet; hvor inntektene kommer fra, hvordan inntekter og utgifter fra hyttene 
fordeles. Et forslag var å kalle dette Noter, Kostnadsoversikt eller Økonomioversikt siden dette 
ikke er et selvstendig regnskap.
 

Innkommet forslag fra Gunnar Vestby om 
eget kurs for dugnadsledere ble presentert 
og forklart av forslagstilleren. Styret har for 
tiden liten kapasitet, men skal jobbe videre 
med saken. Kursing ble diskutert videre på 
Medlemsmøtet dagen etter. 

Stein Sørum, områdekontakt i Rondane/
Ringebufjellet, meddelte at han med stor sorg 
og meget motvillig må trekke seg fra vervet 

 etter årets sesong. Som han selv sier; beina og hue er helt i orden, men ryggen svikter. Helsa 
må man ta hensyn til. 

Stein takket for sin tid som OK og takket alle samarbeids– og dugnadskamerater. 

Styret returnerte takken – med applaus fra oss alle.

Utlysing av ny Områdekontakt til dette området 
finner dere annet sted i Varder’n.

Fra Grimsdalshytta har man et flott skue innover 
Rondane. Her i Grimsdalen er det åpent og fritt 
med lettgått turterreng.

Etter Årsmøtet var det klart for TUR. I lørdagens 
fantastiske vær ble det arrangert en 3-4 timers 
felles tur for dem som ønsket, andre gikk kortere 
tur i nærområdet, atter andre forble på hytta.

Stein Sørum, avtroppende OK i Rondane/Ringebufjellet
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Ok’ene hadde sin egen samling med innlagt tur i nærområdet. En allerede oppmerket rute ble 
befart. Riktig eller galt merket? Varder var bygget og merket litt forskjellig, riktig eller galt? 
Hvor tett sto vardene? Hvordan var disse plassert i terrenget? Man inspiserte klipping av kratt 
og trær. Mulig å anlegge stiene utenom våte partier? Bør denne ruten revardes? Stemmer 
teorien med virkeligheten? Vi håper de fikk svar.

Den årlige Brekkjernkonkurransen ble avviklet etter turen. Dette ble etter hvert en ganske 
kald fornøyelse da solen forsvant og vinden tiltok.

Den første Grimsdalshytta ble bygget i 1923 etter at Dovrebanen sto ferdig i 1921. I 1953 ble 
den vakre Folldalsbygningen kjøpt og sto ferdig oppsatt og innredet med 34 senger i 1956. 
Denne staselige bygningen står der fremdeles med alle sine vakre detaljer og innredninger. 

Før festmiddagen fortalte vertskapets ene halvdel, Guri Ruste, levende om Grimsdalshytta 
og Grimsdalen; historie, geologi, botanikk, vinter-setring, gravhauger, dyregraver, villrein, 
veidemenn og Norges aller første ysteri. 

Kvelden ble avsluttet i gamlestugu med trekkspillkonsert av Svein Bjørkli og med dans attåt.
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Tekst og foto: Vibeke Sælen
 

Søndag morgen avviklet vi Medlemsmøtet. Ole Henrik ønsket, igjen, alle velkommen. Styret og 
OK’ene presenterte seg. 

Medlemsmøtet ble gjennomført, også i år, til stort engasjement med mange meninger, ytringer, 
ønsker, forslag og forbedringer. 

 • Kursing ble diskutert videre etter Gunnar Vestbys forslag dagen før på Årsmøtet.
 • Vibeke Sælen hadde sendt Styret en egen sak om kursing.
 • Bella Engen hadde sendt Styret forslag om profilklær til dugnadsfolkene
 
Vibeke refererte punkter fra sitt forslag med ønsket om kurs, spesielt innen førstehjelp og 
vindusrestaurering/-reparasjon. Vibeke mente videre at det innen ”familien DNT” er mange 
ganske aktive grupper, og man kan sikkert med  fordel søke samarbeid på tvers av gruppene.

Det var ulike synspunkter på temaet. Noen mente man selv har ansvar for egen kunnskap og 
utvikling, og vi kunne selv både lete frem aktuelle kurs og bekoste disse. Andre mente det var i 
dugnadsgruppas interesse å utdanne oss og arrangere kurs utfra hva gruppa trenger.

E-opplæring ble nevnt, men det var i grunnen enighet om at det er forskjell på e-læring og selv 
kun ta og føle på materien man skulle lære. Slik jeg tolket stemningen mente vel de fleste at det 
beste, og kanskje enkleste, ville være om Styret på et eller annet plan arrangerte/initierte kurs. 

Styret informerte at dersom vi selv fant relevante kurs i eget nærområde, f.eks. Røde Kors, ville 
dugnadsgruppa betale kursavgiften.

Ole Henrik refererte Bellas forslag til profilklær for dugnadsgruppa.  Stor diskusjon om hva slags 
klær man kunne ønske seg, hvilke klær er mest synlig for menigmann og turgåere. Lise mener 
hun ikke har tid og kapasitet til å bestille, sortere og pakke klær til dugnadsgruppa.  Medlemmene 
tilbød umiddelbart dugnadsarbeid.

PUNKTER FRA 
MEDLEMSMØTET

8



Fritiden begynner å bli hellig for de fleste. Kurs og konferanser må utnytte tiden bedre. Hva med 
å komprimere kursene/samlingene? Utnytte tiden/kvelden? Eks: Dugnadsledersamlingene starter 
fredag med middag og hyggelig samvær. Hvorfor ikke benytte også denne kvelden bedre? På denne 
samlingen gis stort sett informasjon om rutenett og  vardedugnader, men dessverre, nærmest 
ingenting om hyttedugnader. Forslag om å invitere fagfolk innen foreningen som foredragsholder. 

Styret vil komme med egen kursplan i 2016. 

Styret kommer tilbake med forslag om profiltøy.

Premieutdeling for Brekkjernkonkurransen var neste post:
1. Sofie Leenderts
2. Thorleif Maudal
3. Magnar Kjeldsmo
 
Hvorfor vinner alltid nybegynnerne? Dette betyr kanskje at  
å øve i smug med brekkjern er bortkastet?
 
Vi som ventet på bussen til Hjerkinn fikk servert en vidunderlig deilig fiskesuppe, som ble fortært 
utendørs i solskinnet. 

Deretter var det hjemtur med NSB – som er sin egen historie verd!
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Tekst: Solveig Kristiansen 
Foto: NSB

Tog – miljøvennlig, behagelig og greit, trodde vi. Det var flere av oss som satset på dette transport-
middelet og hadde sikret oss billetter i god tid. Billetter som hadde forskjellig innhold på returen 
skulle det vise seg. Noen sa buss for tog Hjerkinn-Dombås og tog Dombås-Oslo, andre buss for tog 
hele veien.

På grunn av arbeider på linjen, var toget vårt innstilt. NSB opplyste at det ikke ville bli satt opp 
alternativ transport, men bedyret at de som allerede hadde fått kjøpt billetter, som egentlig ikke 
skulle vært solgt, skulle bli sørget for.

På turen oppover var toget 1 time forsinket fra Oslo. Dette tok vi imidlertid med den største ro. 
Så var det returen. Vi var 12 som skulle hjem igjen med toget, som skulle erstattes med buss.  
Vi ble fraktet fra Grimsdalshytta med buss innleid av Lise. Sjåføren hadde instruks om ikke 
å forlate oss før NSB-bussen var kommet. Og det var lurt, for NSB-bussen kom aldri! 
Hva gjør vi nå? En snarrådig bussjåfør foreslo å kjøre oss til Dombås. Han skulle den veien uansett. 

På veien bestilte sjåføren en maxi-taxi, på NSBs regning, for å kjøre oss til toget fra Lillehammer.  
Det var ikke første gang han kjørte «togpassasjerer». Vi sjekket togtider og fant ut at vi ville 
komme til Lillehammer akkurat litt for sent til å rekke toget til Oslo. Taxisjåføren visste råd.  
Han ringte NSB og bad dem holde igjen toget. De kunne holde det i inntil 10 minutter, sa de.  
Jammen er de greie på NSB, kom det tørt fra taxisjåføren. Vi rakk toget med 5 minutters margin, 
og alle kom seg vel hjem. Bare taxituren kostet NSB nesten 11.000 kr, i tillegg kommer bussturen 
til Dombås. Vi vet bedre måter å bruke skattepengene våre.

Takket være hyggelige og serviceinnstilte buss- og taxisjåfører fra Dombås, kom vi bare ½ time 
forsinket til Oslo.

Klagebrev er sendt NSB. Neste gang satser vi kanskje på buss, eller?

TOGTUR 
– med forviklinger
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VARDEDUGNAD I STRÅLENDE VÆR
Tekst og foto: Niels Aagaard, Stein Sørum, Asta Høyland, Kirsten Solberg og Gunnar Vestby
 
Vi ankom Grimsdalshytta fredag ettermiddag, hvor vertskapet tok vennlig imot oss. Kurset ble 
innledet med informasjon om programmet, presentasjon av instruktørene samt deltakerne og 
deres forventninger.

Verten på Grimsdalshytta, Guri, tok oss gjennom litt historikk og fortalte om tidligere seterdrift 
i Grimsdalen og på Grimsdalshytta. Deltakerne engasjerte seg og raskt var samtalen konsentrert 
om kart, kompass, hva er en varde, hvorfor sette opp stolpe slik og ikke minst deltakernes 
sikkerhet. Temaene var mange, og engasjementet stort, selv før praksisdelen. 

Lørdag morgen ble de 22 deltakerne delt i 
4 grupper. Sammensetningen av gruppene 
skal gjøre det mulig for alle å få prøvd seg. 
Inndelingen må også være en blanding av  
damer og menn, og med aldersspredning.  
Det er slik det er på dugnad, og da er det viktig 
at «øvelsene» på dugnads-kurset er så nær opp 
til hvordan en dugnad vil arte seg. En dugnad er 
å utføre arbeidet sammen, finne de praktiske og 
mulige løsninger, og ikke minst å se hverandre.

Vi gikk ut i felt og instruktørene ble satt på 
prøve for alle praktiske spørsmål. En instruktør 
skal fortrinnsvis la gruppen arbeide på egen 
hånd og gi rettledning. På den annen side 
må også instruktøren forklare «hvorfor» det 
tidligere er bygget varde, eller merket på 
trær. Det er viktig å overføre kunnskapen 
om terrenget og forståelsen av vårt arbeid.
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Gruppene klippet bort grener for å vise retningen til neste merking, satte opp varder, malte T. 
Noen T’er ble litt større enn målet, noen T’er litt på skakke, og noen T’er ble perfekte! Til syvende 
og sist er det viktigste at fjellvandrere vet at vi har vært her, altså er det her stien går. Slik sett gjør 
vi det sikrere for andre å ferdes på vårt rutenett.

Søndag var det ny praksisdel og vi startet med å sette opp stolpe og feste skilt. Praktisk bruk 
av verktøy, og hvilket verktøy vi har til rådighet i fjellet. Deretter var det ny tur ut i felten for 
å bekrefte gårsdagens kunnskap og å tilføre ytterligere kunnskap. Alle de 4 gruppene fikk grundig 
øvelse i tre-punkt-varde og hvorfor det gjøres slik. Øvelse øker forståelse og mestring. 

Vi unnet oss en velfortjent pust i bakken og inntok en herlig lunsj i solhellinga, før vi gikk tilbake 
til Grimsdalshytta for oppsummering og utdeling av diplomer. 

I år var vi veldig heldige fordi det var flere yngre deltakere! Det gleder vi oss spesielt over. Det gir 
en mulighet for en glidende overgang og foryngelse i dugnadsgruppa. Vi håper at disse etter hvert 
vil engasjere seg i dugnadsgruppa, og med noen års erfaring er det ganske sikkert potensielle  
dugnadsledere blant dem! 
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Tekst og bilder: Hanne Munch

Iva skrev i sidste nummer af Varderen en meget fin og poetisk beskrivelse af hvad dugnad er. 
Og det er det jo, fuldstændig som hun beskriver. Rigtig flot Iva. Hun har nu givet stafettpinnen 
videre til mig, og den udfordring tager jeg glad og gerne op.

Jeg havde mit første dugnad i 1994, hyttedugnad på Olavsbu. Siden har det været vardedugnader 
hverår, nogle år med et hyttedugnad efter. Jeg var deltager i en 8-9 år, siden har jeg været 
dugnadsleder.

Og jeg har glædet mig hver eneste år,  
til at komme ud i fjellet, bygge varder,  
være sammen med hyggelige dugnads-
folk, og finde tilfredsstillelse ved, at 
ruten bliver fint vardet, så folk kan 
finde frem fra hytte til hytte.

Og jeg har allerede bestemt at når jeg ikke kan gå ruterne mere, må det blive hyttevagt! Der er 
jo rigtig mange dugnader , jeg kunne vælge og fortælle om, nogen med alt for meget vand, nogen 
med for lidt, nogen med rigtig meget sne og nogen frygtelig lange og udmattende.

Men jeg vil vælge at fortælle om dugnad i 2013 Kongsvold – Reinheim og efter Reinheim – 
Snøheim. Det var helt specielt. 

STAFETTPINNEN
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På det første dugnad var vi 4. Odd, Vidar, John og undertegnede. Vi forlod hurtigt Kongsvold, de 
serverede Gourmetmad, og det kunne vi ikke blive mætte af. Vi foretrak Reinheim, hvor vi kunne 
lave os potetmos med reinsdyrkager. Så kan man arbejde. Men det helt specielle var selvfølgelig 
moskusokserne. Når man går frem og tilbage i 5 dage kunne vi ikke undgå at støde på dem, og 
indimellem var det lige spændende nok!

Vi vardede det meste af vejen med elven ikke så langt fra os. Og vi var først enige om, at elven var 
godt, der kom de ikke over. Indtil vi en dag blev skuffede, de gik bare over. Ligeså, vi kunne løbe 
fra dem, hvis nu –  – men en dag så vi 3 oppe i en li, og pludselig satte de i galop ned. Og de løb 
skræmmende stærkt. Så løbe fra dem, nej.

De 3 forsvandt fra vores udsyn på et tidspunkt, men vi var årvågne. Og noget efter jeg gik og 
vardede op ad en bakke, nåede toppen, stak hovedet op, og der stod de lige under. Så vi holdt lige 
en pause, til de forsvandt.

På modsat side af elven højt oppe, lå en stor snøfonn, og der kom de hver dag, fra syd, nord, øst og 
vest, store og små mellem hinanden, vandrende og lagde sig på sneen.

To gange, mødte vi store flokke, som når de fik øje på os, holdt op med at græsse, stillede sig i 
rundkreds, med de små i midten, og bare stirrede på os. Og så måtte vi bare ud i terrænet for at 
komme godt udenom dem.

Der var meget søppel, i begyndelsen af ruten fra Kongsvold. Vi mødte hyttetilsynet Viggo, og fik 
sække med ud, samlede det ved broen, hvor han ville hente det med snøscooter. Reinheim er et 
fint sted. Og hyttevagten Geir var helt speciel. Det var virkelig hans hytte. En dag havde han været 
ude og fiske, og kom over til os, vi boede i sikringshytten, med en hel fisk til os hver. Det blev en 
festmiddag.

Fredag gik Vidar og John, retur til Kongsvold, for at se om det nu var helt i orden. Odd, som også 
skulle på det næste dugnad, og jeg gik mod Snøheim.
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Om aftenen mødtes vi på Snøheim, til afskedsmiddag.

Odd og jeg havde vardet en del allerede på vej derover, så der var ikke så meget mere at lave.

Bestyreren på Snøheim havde en ekstraopgave til os, nemlig en 4 + 4 stolpe 3 meter lang, 
liggende, og den skulle godt en time ud til stiskillet. Og den bar vi så ud om søndagen.

Før var der en knækket stolpe, så lav, at man skulle ned på knæ, for at se hvad der stod på skiltene. 
Så kom den 3 meter, vi kunne ikke få den i jorden, så nu skulle man nærmest have en stige for at 
se skiltene. Nej, bare for sjov, det blev rigtig fint. 

Søndag kom Beate og Lisa og skulle være med. 
Men i og med Odd og jeg havde været der i 
weekenden, var der ikke meget igen, så tirsdag 
tog vi afsked med Snøheim. To rigtig fine 
dugnader. Og dygtige flinke dugnadsdeltagere.
 
Vi sluttede selvfølgelig af med at besøge 
Viewpoint Snøhetta. Flot bygning.

Hanne Munch  sender stafettpinnen videre, og utfordrer herved  
Britt Hordnes til å skrive noen dugnadsord i neste utgave av Varder’n.

15



HISTORISKE 
VANDRERUTER

DUGNAD MELLOM SKRIDULAUPBU  
OG KAMPERHAMRANE
Tekst: Marit og Niels Aagaard, Dugnadsledere 
Foto: Bella Engen

Målet med ”Historiske vandreruter” er å øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter. DNT 
og Riksantikvaren har gått sammen i et prosjekt om tilrettelegging, samt registrering og presentasjon 
av kulturminner langs rutene. Som Nils Øveraas, generalsekretær i DNT sier det, «Her får dagens 
vandrere brukt kroppen mens de får innsikt om livet langs de gamle ferdsels-veiene».

På årsmøtet 2014 på Snøheim, ble 
vi spurt om å være dugnadsledere 
på denne dugnaden. Selvfølgelig 
svarte vi ja. Vi syntes dette var 
spennende, spesielt at vi skulle 
flys inn med helikopter, selv om 
vi var skeptiske til 8 dager i telt. 
Helikopter fristet og mange ville 
være med. Men det var ikke 
mange som meldte seg på.

Staselig ankomst med helikopter

 I løpet av våren eksperimenterte vi med baking 
og vakuumpakking av brød. All maten ble 
innkjøpt, mye frosset ned og deretter pakket. 
Bilen var rimelig full da vi reiste. Ikke bare mat, 
telt, soveposer mm, men også spesiallagde skilt 
for wc, dugnadsskilt, dotelt og doramme med 
mer. Mandag morgen ble vi fløyet inn med 
helikopteret, og så ble T camp etablert.

Dugnadsleder Niels planter skiltet som markerte T camp
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Reidun malte TÆer med imponerende stil, tempo og presisjon

Vi hadde fått med et stort kuppeltelt og en stor lavvo fra DNT. Kuppelteltet ble brukt til mat-
laging, over gassblusset. Lavvoen ble brukt til ”spiserom”. Vi hadde også tatt med et lite gammelt 
kuppeltelt som ble brukt som ”dotelt”. Doteltet med ramme og sete satte alle stor pris på!

Dagene startet rundt 
klokka 7.00. Frokost 
ble inntatt ute når det 
var oppholdsvær. 
Matpakker ble smurt, 
termoser fylt, sekkene 
pakket, og så var vi 
klare for dagens jobb.

T camp var utstyrt med spesiallaget skilt som viste vei til den spesiallagede doen.

Vi brukte kveldene til å fordele arbeidsoppgavene dagen etter. 2 personer vardet sammen hele 
tiden, men byttet på slik at de samme ikke ble gående sammen hele tiden. Her var det selvfølgelig 
mulighet for innspill fra de andre deltagerne.

Vi skulle nyvarde stien, men det var en ”umerket sti” der på forhånd. Det var mye arbeid med 
klipping og rydding av fjellbjørk og annet kratt. Stien var stort sett gjenvokst, men kom godt til 
syne da vi var ferdig. Stort sett klippet vi hele veien frem til stiskillet Skridulaupbu/Slæom.

Vi bygget en god del 
varder og bautaer. 
Veldig mange T-er ble 
malt 2 ganger i håp om 
at det skulle synes godt. 
Fra leiren og mot 
Kamperhamrane var 
det kun varding. Her 
var det vanskeligere 
å finne riktig vei. 
Stien ble lagt litt om 
på denne strekningen.

Det ble også reist en del 
store siktvarder. På den 
vestligste del av stien 
rørte vi ikke de gamle 
vardene.

Onsdag gikk Bella og Marit til Skridulaupbu for å henge opp nye skilt ved hytta. På hytta var det 
tre sveitsere som av alle ting drev med løpetrening i fjellet!?! Hytta var fylt av våte sko og trenings-
tøy som de hadde brukt i fire dager. Det luktet ikke akkurat godt. I tillegg viste det seg at vi hadde 
fått med oss skilt med feil marsjretning, så vi ble tvunget til å grave opp stolpen og flytte den slik 
at skiltet passet med marsjretningen.
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Fredag var det offisiell innvielse av ruta, og flere av oss gikk over Kamperhamrane for å delta. 
På turen fikset vi på de flotte, gamle vardene og trappene. Været var vekslende med snø, kulde 
og delvis tykk tåke. Til tross for god varding, måtte vi ta kompasset til hjelp for å legge riktig kurs. 
Etter hvert lettet tåken, og vi fikk verdens flotteste utsikt.

Satellitt-telefon lærte vi at 
i en dal med høye fjell mot 
sør er det ikke mulig å få 
kontakt med satelittene. 
Vi fant et sted «in the middle 
of nowhere» hvor det var 
dekning på vanlig mobil. 
Dette lille sted lå 2 ½ time 
fra leiren.Bjørn Harald tok 
turen søndag ettermiddag 
og fikk vite flyværet mandag. 
Han ble dagens helt da han 
kom tilbake til leiren med 
«resultatet».

Naturens egen markør på grensa mellom Skjåk og Stryn kommune.

Dugnaden ble avsluttet søndag kveld. Mandag ble vi hentet av helikopteret. Vi skal ikke nekte for 
at det var deilig å dusje på Grotli. Men, vi var overrasket over hvor fint det hadde vært å ligge i telt, 
selv de dagene vi måtte bruke isskrape på teltduken.

En super dugnad med hyggelige og kjempeflinke deltakere.

Den meget samstemte dugnadsgruppa bestod av:
Bak fra venstre: Niels Aagaard, Rune Olsen , Marit Aagaard, Reidun Sætre
Foran fra venstre: Bella Engen, Toril Gressbakken, May-Britt Flobekk, Bjørn Harald Flobekk
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HVA ER DUGNAD FOR DEG? 
Fjellferie med mening

– Bella 

Å være på fjellet uansett vær,  
være ute hele dagen

– May Britt

Idealisme satt ut i praksis. 
Vi kan gjøre en innsats for 
alle som vil gå turer i fjellet

– Bjørn Harald

Være sammen med andre 
som har felles interesse 

– Marit

Slippe å få så mye 
kjeft av kona hele 
tiden 

—Niels

Du kan se disse fantastiske kommentarene, samt video fra dugnaden mellom 
Skridulaupbu og Kamperhamrane på internett — https://vimeo.com/135653259
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VÅRSAMLING PÅ OSCARSBORG
Tekst og foto: Bella Engen

Årets vårsamling fant sted på Oscarsborg i juni. I flott sommervær dro en gjeng på rundt 40 
stykker ut til Søndre Kaholmen i Drøbaksundet. Etter innkvartering på hotellet, var det tid for 
omvisning på «Borgen». 

Vår guide var Tor Hovland, som på begynnelsen av -90 tallet var kommandant på festningen. 
Med en blanding av militær presisjon og sterk personlig innlevelse guidet han oss kyndig 
rundt på anlegget. Vi fikk en grundig innføring i historien omkring festningen. Festningen ble 

anlagt allerede i 1848. I 1855 
ble festningen besøkt av kong 
Oscar I, og fikk da offisielt 
navnet Oscarsborg. Under første 
verdenskrig var Oscarsborg 
bemannet som en del av 
nøytralitetsvakten. 

En viktig del av festningens 
historie er knyttet til senkingen 
av det tyske krigsskipet 
«Blücher». Det var virkelig 
spennende å bli fortalt detaljer 
om dramaet som utspant seg 
i morgentimene 9. april 1940. 
De kjente ordene til oberst Birger 
Eriksen, «Enten blir jeg stilt for 

Nåværende guide og tidligere kommandant Hovland forteller om de historiske ka-
nonene Aron og Moses
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krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Fyr!» forteller mye om den kaotiske og til dels uoversiktlige 
situasjonen den morgenen. Og jeg fikk faktisk frysninger nedover ryggen da Hovland fortalte at 
de norske soldatene hadde hørt de tyske soldatene synge «Deutschland, Deutschland über alles» 
i det den skadete «Blücher» passerte festningen. 

Etter endt omvisning var det tid for kulinarisk og sosial hygge. På festningens hotell fikk vi servert 
en fantastisk 3-retters, og som vanlig steg stemningen godt utover kvelden. 

    

Søndag vedvarte det flotte sommerværet, og 
gruppa fortsatte sin tur i festningsanleggets 
historie med å ta båten over til Håøya. Denne 
gangen var det vår egen Kirsten Solberg som 
stod for eminent guiding. Mest inntrykk gjorde 
historien om de seks ungdommene som ble 
henrettet på øya vinteren 1942. 

Men Håøya har mer å by på enn krigshistorie. 
Mot slutten av vår rundtur kom vi forbi masse-
vis av ramsløk, og vi var flere som benyttet 
anledningen til å putte noe av dette i sekken. 

Noen benyttet også sjansen til å ta årets første 
bad mens vi ventet på fergen. En frisk 
avslutning på en flott helg. 

Plukking av ramsløk og bading avsluttet turen

Ole Henrik ønsket velkommen til bords.                                                Rundt bordet var stemningen på topp

Gruppa fulgte spent med da Kirsten fortalte om seks ungdommer 
som ble henrettet under krigen
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Tekst: Bella Engen

Varder’n håper i de neste nummere å få et innblikk i hva de forskjellige styremedlemmene i DNT 
Oslo driver, eller styrer, med. f.eks. saker de jobber med i styret, aktiviteter de brenner for, og 
personlige turaktiviteter. 

Etter en personlig tolking av «alder før 
skjønnhet» ble vårt møte med styrets yngste 
medlem – DNT ung Oslo representant, 
Johanne Grue Reiten.

Jeg møter Johanne i DNT butikken i Storgata 
hvor hun jobber tre dager i uka. 20 år gammel 
er dette ei dame som stråler av entusiasme, 
energi og positivitet! 

Man kan vel si at DNT er en «family affair» for Johanne. Da hun var sju år begynte hennes pappa, 
Jan Erik Reiten, som i dag er leder for driftsavdelingen, å jobbe for DNT. Familie og venner tok 
henne med på forskjellige aktiviteter og kurs. I 2012, mens hun fortsatt gikk på videregående ble 

hun medlem i DNT ung Oslos styre. Etter endt 
videregående var hun et år på folkehøyskole i 
Alta. Mens hun var der ble hun i 2014 valgt til 
leder i DNT ung Oslo. Etter oppholdet i Alta 
flyttet hun tilbake til Oslo, og bor nå på Kjelsås.  

Johanne valgte å bli med i styret til DNT ung 
Oslo fordi hun synes det er gøy å være med på 
å tilrettelegge for at andre unge skal komme 
seg ut på tur. Personlig er hun aller mest glad 
i å være på tur med venner, men synes det er  
viktig at det tilrettelegges godt for fellesturer 
med lave priser, inkludert utstyr og erfarne 
turledere. Hun mener at vi bør gjøre frilufts-
livet tilgjengelig der folk er, og fjerne hind-
ringer som f.eks. mangel på utstyr. Som 
eksempel på dette nevner hun prosjektet på 
Sørenga, hvor det i fremtiden vil bli utleie av 
kajakker, samt samarbeidet med Gjendesheim 
for utleie av sykler og randoné ski.

HVA STYRER DU MED?
– Johanne Grue Reiten

Foto: Siri Bjørklund

Johanne på jobb i butikken i Storgata

Johanne er en ivrig klatrer. Her på isklatring på Rjukan 
Foto: Privat
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Det sosiale aspektet er også noe som appellerer 
sterkt til Johanne. Hun bruker så å si alle helger 
på DNT ting; kurs, styrehelger og arrangemen-
ter, hvor hun møter mange andre ungdommer 
med samme turinteresse og engasjement. I 
tillegg synes hun det er utrolig lærerikt å jobbe 
med administrasjon, organisasjon og markeds-
føring. Johanne tror dessverre at mange av DNT  
ung Oslos 11 000 medlemmer ikke er klar over 
de mange mulighetene de har gjennom sitt 
medlemskap. Jobben med å forbedre denne 
delen av kommunikasjon og markedsføringen 
er noe hun virkelig brenner for. 

Når jeg spør om ung gruppa noen gang har 
jobbet med Dugnadsgruppa er svaret «nei». 
I følge henne tenker nok ikke mange ung 
medlemmer at slikt arbeid er organisert i en 
gruppe. Når jeg så spør om hvorfor hun tror 
det er så få unge medlemmer i Dugnadsgruppa, 
er hennes svar at ungdom er opptatt av å være 
der det skjer. De vil være der hvor vennene 
deres er, og Dugnadsgruppa har et litt «oldis 
image». I tillegg kan det være vanskelig for 
mange å prioritere å sette av en uke på arbeid 
man ikke tjener penger på, og som heller ikke 
er presentert som sosialt og spennende. 

Johannes tips til hvordan man kan få flere unge 
medlemmer i Dugnadsgruppa er å fokusere på 
det sosiale, dvs. ikke oppgaven. En vinkling som 
«Ta med deg vennegjengen og mal røde T-er 
i sommer. Det er billig og du får en uke på 
fjellet» kan være noe å tenke på. Det hadde 
også vært fint om man kunne tilrettelegge for 
at dugnaden har personer i samme alder. 
Kanskje en Dugnadsgruppa for unge? 

Tilslutt lurer jeg på om Johanne kan anbefale 
en turaktivitet som hun liker spesielt godt. 
Og til det er svaret: «Ta med en venn og gå opp 
på en kolle eller topp i nærheten av der du bor 
– ingenting slår ettermiddagsturer!

Det sosiale står i fokus under toppturer i Jotunheimen med 
DNT ung Oslo    Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Lappesteking på Grefsenkollen  Foto: Privat
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DUGNADARBEIDE I DANMARK

Tekst og foto: Bodil og Uffe Gaarde, Silkeborg, Danmark og Dugnadsgruppa

Danmark er fyldt med masser af stier og traseer, men i Danmark, som ellers har masser af 
frivillige, findes der ingen dugnadsfolk som i Norge. Jobben med at lave stier, vedligeholde stier, 
udføres af offentlige instanser såsom Miljøministeriet og Naturstyrelsen i samarbejde med de 
lokale kommuner. Stisystemet er som sagt meget udbygget i Danmark, men ikke så organiseret 
som i Norge. Vi laver ikke varder med røde T›er, men man maler gule pletter på træer eller sætter 
op stolper med f.eks. gule plastik-trekanter eller -cirkler, der viser vej. Mange stier er korte og 
beregnet til «søndagsture» i en skov eller et område med en historie. Nogle steder er der dog 
længere ruter delt op i dagsmarcher med overnatningssteder imellem - som i Norge. 

Hærvejen, der går fra Sydjylland til Nordjylland med herberger 
(hytter), hvoraf de fleste er, hvad der svarer til selvbetjente hytter 
i Norge. Hærvejsruten benyttes også meget som pilegrimsrute og 
fortsætter ned gennem Tyskland og videre mod Compostella i 
Spanien og op gennem Sverige og Norge til Nidaros. Man kan 
overnatte ude på ruten i f.eks. åbne shelters, svarer til primitive 
ubetjente hytter i Norge. Ofte i forbindelse med lejrplads med 
bålsted og utedo, og eventuelt med en vandpost. I alle tilfælde kan 
det være en fordel medbringe sovepose, evt. telt og mad. Der findes 
også fuldt 
udstyrede og 
betjente hytter 
under Dansk 
Vandrelaug 
Private «Bed & 
Breakfast» er 
også en mulig-

hed nogle steder langs de store vandre stier. 
I Danmark findes der ikke fjell, men store, 
sammenhængende skov områder, og stierne 
benyttes ofte ikke kun af vandrere, men også 
af cyklister, løbere , ryttere på heste etc.
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Tekst og foto : Harald Nordius, Sverige og Dugnadsgruppa
 
Svenska Turistföreningen (STF) har anläggningar för övernattning i fjällen, men vandringslederna 
sköts inte av föreningen. De sköts i regel av staten genom länsstyrelserna, Sveriges motsvarighet till 
fylkesmannen. I fjällen förekommer det att leder märks genom rösning. Låglandet är det vanliga att 
de märks med orange målning på träd eller på låga stakar. STF använder dugnadsarbete för sköt -
selnt av byggnaderna. Inspiration till detta har man helt klart fått från Norge och man använder 
även det norska ordet dugnad om verksamheten. Det är organiserat ungefär som i Norge. Det finns 
en grupp av personer som är registrerade som dugnadsarbetare och dugnadsledare. Verksamheten 
har startat rätt nyligen så gruppen är inte så stor, cirka 100 personer. Varje år görs det upp en lista 
över dugnader, som man kan anmäla sig till. I år var det tre dugnader, så det är långt kvar till den 
norska nivån. Till skillnad från i Norge så får dugnadsdeltagarna betala resan själva, men kost och 
logi under dugnaden får man.

Det är mycket vanligt att olika former av naturvård och kulturminnesvård sker genom dugnad. 
Det är då lokalt organiserat, ofta genom en hembygdsförening. Det kan vara att man bevarar ett 
torp (husmannsplass) eller att man sätter upp 
informationstavlor på platser där det har legat 
torp. Vanligt är också att man håller någon 
gammal slåtteräng i hävd genom årlig slåtter. 

Ett annat exempel på naturvård genom dugnad 
är det som Brännö Naturvårdsförening gör. 
Föreningen arbetar med att röja träd och 
buskar. Dessutom bränns gammal ljung på 
någon del av ön varje vår. Föreningen har också 
anlagt och underhåller en stig runt ön för att 
besökare lätt ska kunna ta sig fram. Det är inte 
bara arbetet som är frivilligt utan även ekonomin 
bygger till större delen på medlems avgifter och 
frivilliga bidrag. Nyligen har vi dock fått ett 
bidrag från kommunen för att köpa virke till 
gångbanor.

DUGNADSARBETE I SVERIGE
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Tekst : Lise Havik
Foto: Tor Martin Stenseng
 
Nytt navn
Driftsavdelingen har byttet navn til «Hytter og ruter».

Ny selvbetjeningshytte på Storeskag 
Det er åpnet ny selvbetjeningshytte på 
Storeskag. Hytta har 11 senger, er låst med 
standardlås, og kan brukes allerede fra i høst. 
I likhet med de øvrige selvbetjeningshyttene 
i området, kommer hytta til å være helårsåpen. 
Tilsyn er Jan Ove Bredesen som også er eier av 
stedet.

Nytt tilsyn på Torehytten
Det er ansatt nytt tilsyn på Torehytten på Hardangervidda. Han heter Bjørn Inge Sandstå, kommer 
opprinnelig fra Kinsarvik, men bor for tiden i Bergen.

NYTT FRA HYTTER OG RUTER
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Omlegging av rute ved Rembesdalsseter
For et år siden ødela flom fra Nedre Demmevatn noe av ruta fra Rembesdalsseter til henholdsvis 
Kjeldebu, Liseth og Simadalen. Det er ikke lenger mulig å passere elvene under Rembesdalsskåkje 
og ruta er derfor lagt om slik at den går på vestsiden av Rembesdalsvatnet. Varding, merking og 
oppsetting av nye stolper og skilt ble gjort på dugnad i høst.

Økning i medlemstall
Pr 1. oktober 2015 har DNT Oslo og Omegn 80 185 medlemmer. Det er en økning på 4,7% fra 
samme tid i fjor.

Sørenga 
DNT Oslo og Omegn har inngått avtale med Sørenga utvikling om å utvikle og drive et grendehus 
med bl.a. kajakkutleie, klatrevegg, møtelokale, butikk etc. Grendehuset skal stå ferdig i 2017, men 
vil delvis være i bruk allerede vår/sommer 2016.
 
DNT medlemskontingent for medlemmer i Dugnadsgruppa
Alle som ønsker å være medlem i Dugnadsgruppa må være betalende medlem i DNT. Medlemmer 
av Dugnadsgruppa som ikke har betalt DNT kontingenten, blir slettet fra medlemsregisteret i 
2016. Etter dette vil man hverken motta informasjon, innbydelser eller tidsskrifter slik som 
Varder’n og Fjell og Vidde.
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DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT
Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne generell 
informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. vedtekter og årsmøte 
dokumenter. 

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:
1. Åpne internet
2. Skriv www.dntoslo.no

 
Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no. 
3. Klikk på Frivillig

4. Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde)

Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting».

DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 80 medlemmer og 
brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader. 

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv og enkel måte 
å kommunisere med andre medlemmer. 
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HEDERSTEGN TIL 
ANNE SOFIE KOLDERUP
På DNT Oslo og Omegns høstmøte i Gamle Losjen 11. november, ble Anne Sofie tildelt 
foreningens hederstegn. Hederstegn, diplom og blomster ble overrakt av styreleder Siri Hatlen.
 
Anne Sofie meldte seg inn i dugnadsgruppa i 1997 og har vært aktiv i dugnadsmiljøet og på 
dugnad i fjellet siden den gang. Hun ble valgt inn som varamedlem i styret i dugnadsgruppa i 
1999. I 2002 ble hun valgt til styremedlem og hun var leder av dugnadsgruppa fra 2003 til 2008. 
Etter at hun gikk ut av styret var hun i valgkomiteen fra 2008 til 2011.

Hun har siden 2003 fungert som områdekontakt på Hardangervidda øst. I perioden 2003 – 2012 
delte hun ok-jobben med Anne Grøntvedt.

Anne Sofie har gjort et betydelig arbeid med oppbygging av dugnadsbasert arbeid og ved systema-
tisering og utvikling av rutenettet i fjellet. Hennes arbeid har vært avgjørende og et svært viktig 
grunnlag for planlegging av arbeid på rutene. Anne Sofie har i sin tid utviklet kompetansen 
blant de mange dugnadslederne og hatt fokus på god informasjon og oppfølging slik at arbeidet 
kan utføres i henhold til merkeinstruksen. Det sosiale arbeidet og miljøet i dugnadsgruppa har 
hatt mye fokus under Anne Sofies ledelse. Anne Sofie Kolderup har også hatt nær kontakt med 
administrasjonen i hele sin virkeperiode og hun har bidratt med betydelig kunnskap i det arbeidet 
som planlegges og utføres administrativt.

Anne Sofie er den første i dugnadsgruppa som har fått hederstegn.

Hedersknapp ble også tildelt Arvid Kampesveen og Arnfinn Steihaug. Begge har vært tilsyn på 
selvbetjeningshytter i en årrekke og har i tillegg ansvaret for kvisting av skiløyper i sitt område. 
Arvid er tilsyn på Haldorbu i Langsua nasjonalpark og var tidligere også tilsyn på Storkvelvbu. 
Arnfinn er tilsyn på Storgrytdalseter og Korsberghytta i Alvdal Vestfjell. Ingen av dem hadde 
anledning til å være til stede på møtet.
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I DUGNADS
GRUPPA, 26. SEPTEMBER 2015
Møtet ble holdt på Grimsdalshytta og 51 medlemmer deltok.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer
Leder av dugnadsgruppa, Ole Henrik Brekke, erklærte årsmøtet for åpnet. 
Harald H. Lund ble valgt til ordstyrer.
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Sak 3. Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp av Kirsten Solberg og godkjent. 
Det ble stilt spørsmål om flyeren hadde ført til flere dugnadsledere, men det er vanskelig å måle. 
Det ble kommentert at OK’ene har kontrakt tom 2017 og ikke 2018, som det stod i årsmeldingen.
Det ble også diskutert om vi bør tilby andre foreninger vardekurs, siden vi har størst kompetanse, 
men det mangler vi kapasitet til nå. Det kom forslag om at Varder’n bør komme i papirutgave 
på våren og elektronisk på høsten, i stedet for omvendt. Varder’n sendes ut til hyttene, og derfor 
gir det mulighet for at gjester på hyttene leser den, noe som igjen kan føre til flere medlemmer.
Mange dugnader ble avlyst i sommer pga. snø. Planen er å lage oppsamlingsdugnader neste 
sommer for å fullføre de dugnadene som ikke ble ferdigstilt. Det ble derfor også diskutert om 
flere dugnader bør utføres senere på sommer-sesongen.

Sak 4. Regnskap 2014
Regnskapet for 2014 ble presentert og gjennomgått av Lise Havik. Omleggingen av ruta ved  
Rembesdalsvatnet var ikke en del av årets spillemiddelsøknad og ble derfor dekket av foreningens 
eget budsjett. Det er i midlertid mulig å søke om midler i etterkant. 

Det ble foreslått at regnskapet heretter kalles kostnadsoversikt eller økonomioversikt.

Sak 5. Innkomne forslag – det var et innkommet forslag 
Gunnar Vestby hadde fremmet forslag om ekstra kurs for dugnadsledere. Gunnar redegjorde 
for forslaget sitt. Styret er enig i argumentene, men ser at det ikke er kapasitet til å lage eget 
kurs i nærmeste framtid. Styret ønsker i midlertid å jobbe videre med temaet og evt. ta noe 
på dugnadsledersamlingen. Kursing skal dessuten tas opp som eget tema og til diskusjon på 
medlemsmøtet neste dag. Gunnar kommenterte også at mer fokus på hvilke typer varder som 
bygges hvor, og jo bedre disse bygges, vil redusere kostnadene for vedlikehold i etterkant.

Styrets innstilling ble vedtatt: Styret er enig i forslagets innhold. Styret ønsker å jobbe videre med 
temaet og evt. legge kursing av dugnadsledere til dugnadsledersamlingen.
 
Sak 6. Valg
I styret var Brit Sissel Klungtveit og Kirsten Solberg på valg, samt at Stein Roar Hermansen var 
på valg som varamedlem. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Gunnar Vestby. Innstillingen 
var gjenvalg for alle tre. Det var ingen motkandidater, men disse ble valgt ved akklamasjon.
 
Kirsten Solberg, styremedlem, for 2 år.
Brit Sissel Klungtveit, styremedlem, for 2 år.
Stein Roar Hermansen, varamedlem, for 2 år.
I valgkomiteen var Gunnar Vestby på valg.

Styret hadde innstilt Gunnar Vestby for en ny periode 2015 – 2018. Han ble valgt for tre år.

Årsmøtet avsluttet kl. 11:30.
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NY OMRÅDEKONTAKT SØKES

DNT Oslo og Omegn søker ny områdekontakt til Rondane/Ringebufjellet fra og med 
1.1.2016 og til utgangen av 2017. Det er en forutsetning at søkerne er aktive i dugnadsgruppa, 
har deltatt på vardedugnader og har anledning til å bruke 10 dager i fjellet hver sommer. 

Som områdekontakt kreves følgende:

• Du må være fjellvant, beherske GPS, kart og kompass og være praktisk anlagt.

• Du må ha samarbeidsevne og kunne kommunisere godt.

• Du må vise lojalitet i forhold til DNT da du representerer organisasjonen.

• Du må være aktivt med i dugnadsgruppa.

• Du må ha anledning til å delta på ok-samlinger og dugnadsledersamling.

• Det er en fordel med bil.

• Det utbetales ikke lønn for arbeidet, men utgifter til reise, kost og losji dekkes.

Skriftlig søknad sendes: DNT Oslo og Omegn v/driftsavdelingen, Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo 
innen 20.12.2015

Evt. spørsmål kan rettes til Lise Havik på tlf. 22 82 28 00.
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OMRÅDEKONTAKTER 201517
OMRÅDE NAVN ADRESSE TELEFON E-MAIL

Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 
2406 Elverum 

P: 62 41 37 06 
M: 91 30 80 88

gunnar@vestby.as

Rondane/Ringebu Stein Sørum 
 

Slutt: 31.12.2015

Gilje,  
Kongsvegen 457,  
2322 Ridabu

M: 91 30 72 95 s.sorom@online.no 

Femunds-marka Jørn Jorde Strømsveien 47 A,  
3186 Horten 

M: 92 42 63 26 jo-jord@online.no 

Langsua  
Nasjonalpark

Svein Barkenæs Odinsgt. 13,  
0266 Oslo 

M: 91 36 95 18 svebark@gmail.com 

Jotunheimen øst Finn Christensen Kanehøgda 12,  
4550 Farsund 

P: 38 39 15 17 
M: 97 08 27 94

fach@hotmail.no

Jotunheimen vest Bjørn Lindgren Ulsrudvn 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304 
@gmail.com

Breheimen Niels Aagaard Utem,  
7342 Lønset

M: 40 24 36 96 ngaa@hotmail.com 

Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3,   
3515 Hønefoss

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no 

Hardangervidda øst Anne Sofie  
Kolderup 

H.B. Haraldsensgt. 20c, 
3188 Horten 

M: 97 57 39 30 ansoko@online.no 

Hardangervidda 
vest 

Helge Røed Bjørndalsveien 38, 
4993 Sundebru 

M: 90 86 80 01 helgroee@online.no 
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STYRET I DUGNADSGRUPPA 
2015/16

STYRET 

Ole Henrik Brekke Hengslevn 3 
3514 Hønefoss

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47 
1450 Nesoddtangen

P: 66 91 11 48 
M: 91 76 54  08

kisol53@online.no

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 
1153 Oslo

M: 93 43 46 79 bsk@landbruksforsikring.no 
bsklungtveit@yahoo.no

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com

VARAREPRESENTANTER 

Helene Bugge Kasaveien 21 
0890 Oslo

M: 48 11 52 99 helene.bugge@nih.no

Stein Roar  
Hermansen

Åssvingen 28 
1890 Rakkestad

M: 99 05 92 55 steinrhermasen@hotmail.com

REPRESENTANT FRA DNT OSLO OG OMEGNS STYRE

Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A 
1166 Oslo

M: 23 11 12 71 hir@thommessen.no

REPRESENTANT FRA DRIFTSAVDELINGEN I DNT OSLO OG OMEGN

Lise Havik Hestehagen 27 
1364 Nesbru

M: 95 16 66 76 lise.havik@dntoslo.no 
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VARDER’N ØNSKER
ALLE DUGNADSVENNER 

EN FLOTT VINTERSESONG
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Foto: Annie Holmsen 

ÅRETS FALL
 

Høstfarga blader har falt
Solens lys har dalt

Skyggen og dagen, blir lang og kort
Din fine T gjemmes bort

Hytter og varder pakkes i snø
Snart vil vi til dette året si adjø

 Men før den tid kommer
Ønskes alle en God Jul

Vi sees vel neste sommer!
Alf Fagersand


