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Hei dugnadsfolk! 

 

Sommeren ligger bak oss, og vi kan konkluder med at det har vært en god 

dugnadssommer. 

Mange dugnader er blitt gjennomført og kvaliteten er gjennomgående høy 

på det utførte arbeidet. Både på vardedugnader og hyttedugnader. Noen 

utfordringer har det vært med å skaffe nok dugnadsfolk på alle  dugnadene.  

Samlet sett har det gått greit å fylle opp dugnadene, takket være en  

fleksibel og ivrig gjeng med dugnadsfolk. En kjempestor takk til dere alle.  

I DNT Oslo og Omegn sitt arbeidsområde er det ca. 4 000 km med merke-

de stier i fjellet. Når vi bruker disse stiene er vi avhengig av at rutene er godt merket og at bruer og klopper er intakte. 

Men det er også veldig viktig at hyttene i rutenettet er godt  vedlikeholdt.  DNT Oslo og Omegn eier og driver 85 hytter 

i fjellområdene i Sør-Norge.        Skal fotvandreren få en god opplevelse på disse hyttene er vi avheng av at disse blir 

godt vedlikeholdt. Vi har i alle år hatt dugnader på disse  hyttene, med maling og annet vedlikehold. Etter store  

vedlikeholdsoppgaver har det ofte vært dugnader som har tatt oppryddingen etterpå. Vi kunne ikke hatt så god kvalitet 

på hyttene om vi ikke hadde en ivrig gjeng som sto på for våre hytter.  

Jeg har sagt det før, og vil gjenta det i år også.  Jeg er veldig takknemlig for alle de gode tilbakemeldinger vi får på det 

arbeidet som blir gjort - både på rutenettet og ikke minst på hyttene. Det viser at det arbeidet vi har lagt med på å øke 

kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk til dere alle.  

 

En kjempestor takk til dere alle som står på for Dugnadsgruppa. 

 

Med dugnadshilsen 

Ole Henrik Brekke 



 

 3 

 

  

  Leder  ………………………………………………………….. 2 

  Årsmøte på Sota Sæter  ………………………………………… 4 

  Førstehjelpskurs  ……………………………………………….. 6 

  Mer enn OK i Jounheimen Øst  ………………………………… 8 

  Ny Områdekontakt søkes  ……………………………………… 9 

  En hyttebestyrers perspektiv  …………………………………… 10 

  Kunngjøringer  …………………………………………………. 12 

  Hvorfor velger jeg hyttedugnad  ………………………………... 14 

  Innlegg om dugnadslivet  ………………………………………. 17 

  Anne Christines turblogg  ……………………………………… 18 

  Vardekurs  ……………………………………………………… 19 

  Gunnar Mæland til minne  ……………………………………... 21 

  Stafettpinnen  ………………………………………………….. 22 

  Referat fra årsmøte  …………………………………………….. 25 

  Adresse- og kontaktlister  ………………………………………. 27      

Redaksjon Mobil E-post 

Vibeke Sælen 97 58 88 65  vibeke321@hotmail.com 

Bella Engen 48 01 12 43 bella.engen@gmail.com 



 

 4 

 

Sota Sæter tok imot Dugnadsgruppa til årsmøtet 
helgen 23.-25. september. Et høststille fjell møtte 
oss—med bjørkas falne løv spredd som et gyllent 
teppe, og en silkemyk høsthimmel med aftensol i 
vinddraget over tunet. Det ble sen middag fredag 
hvor alle skravlet med kjente og knyttet nye  
kontakter.  
 
Lørdag morgen ønsket Ole Henrik oss alle  
velkommen til årsmøtet. 52 påmeldte  deltagere 
benket seg i møterommet. 
 
Årsmelding 2015/2016 
Årsmeldingen ble lest punkt for punkt, med åpning for kommentarer og spørsmål etter hvert punkt. 
 
Aktivitetsavdelingen i DNT Oslo Omegn har et ønske om et felles frivillighetsblad. Styret er avventende da man mener 
Varder’n er et flott blad som dekker Dugnadsgruppas behov. Varder’n takker og bukker. 
Fremdeles er det enkelte som ikke finner frem på hjemmesidene våre og spurte pent om innkallingen kunne formidle 
full internettadresse til årsmøtepapirene. 
 
Varder’n inneholder en fast side ”Dugnadsgruppa på internett”. Vi oppfordrer de litt usikre nettbrukere til å følge  
oppskriften punkt for punkt. Gjør dette sakte, ikke mist motet! Du skal se du finner frem til slutt. 
Av prinsipp vil ikke Varder’n navngi de som er avbildet siden bladet legges ut på hyttene. Bifalt.  
 
Lise informerte om merking, farger, skilting, broer og klopper. 
 
I 2018 er DNT 150 år. Jubileumsfestlighetene er ikke spikret. Det blir noen stunt og det blir kanskje flere dugnader. Vi 
må dog ta i betraktning at det er mangel på ressurser på det menneskelige plan, - både på kontoret og i Dugnadsgruppa. 
Det kan være sårbart ved slike store arrangement, selv om man er forberedt. 
 
Regnskap 2015. 
Lise gjennomgikk regnskapet grundig. Det er arbeidskrevende å sette opp et budsjett, da alle dugnader må fastlegges 
om høsten, kostnadsoverslag må klarlegges for deretter å søke departementet om penger. Av budsjettets inntekter får vi  
halvparten fra departementet og andre halvparten fra hovedforeningen.  
Av budsjettets utgiftsside relaterer alt seg til drift av dugnadsgruppa, enten det er dugnader, møter, vardekurs,  
Varder’n, forsikringer etc. 
 
Regnskapet er ikke revisjonspliktig siden dette er et utdrag fra hovedregnskapet. 
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Tilslutt etterlyste Varder’n «Før og Etter»-bilder fra klipping på stiene på vardedugnadene. 
Varder’n opplyste også at to damer som gikk Massiv-turen, tok bilder og skrøt av alle dugnadsfolk på sin blogg.   
(se annet sted i bladet) 
 
Årsmøtet ble avsluttet kl.11. Topptur og enklere tur ble deretter arrangert med turledere. Andre gikk tur på 
egenhånd. Styret og OK ‘er hadde eget møte med inspeksjon i terreng.   

Dommer’n for de uklare regler 



 

 6 

Vi er heldige som har et meget lydhørt styre som innfrir våre ønsker! 

Styret hadde i år laget en ny vri hvor medlemsmøtet ble droppet til  

fordel  for førstehjelpskurs.  

Skjåk Røde Kors med kursleder Kai Rune Kveen var en meget dyktig  

foredragsholder. Hans bakgrunn som ambulansemedarbeider for  

Sykehuset Innlandet HF Prehospitale Tjenester, som nestleder i Sjåk 

Røde Kors, medlem i fjellredningstjenesten og skredgruppen i hele  

innlandet og med eget firma, Breheimen Friluft og Sikkerhetsliv, borget 

for bred erfaring og masse kunnskaper som ble delt med oss. 

 

Kai Rune Kveen guidet 30 deltakere gjennom 3 timer med grunn-

leggende lærdom i hvordan vi skal forholde oss i fjellet med skader og 

sykdom og livreddende handlinger.  

 

Mye lærdom å hente og mange gode råd fikk vi med oss.  

Før dugnadsstart må vi informere dugnadsleder om sykdom, uansett om 

det er lenge siden sykdommen ble påvist.   

Ved hendelser må vi vise ledelse; ”Pust sammen med meg”. Førstehjelp 

handler om å lære og trene.  

 

Når vi er utenfor allfarvei må vi ved alle hendelser prioritere. Om noe skjer, stopp opp, tenk, få overblikk. Unngå å 

stresse - Ro og Trygghet. Følg alltid magefølelsen, den slår sjelden feil og redder ofte liv. Snakk med den skadede om 

mulig. Det er lov å bruke hue. 

Sjekkpunktene skal alltid følges (amerikansk standard): 

 Airway -Luftveier 

 Breathing -Pust, puster/puster ikke 

 Circulation -Sirkulasjon, finn puls, hudfarge/temp, svett/klam, blør 

 Disability -Bevissthet, følger med i rommet, snakker 

 Exposure -Eksponering, spis nok kalorier (ingen diett til fjells), ikke utsett ting. F.eks. skal man med en gang 

kle på nok klær når vær og vind skifter. Ikke vent til du allerede har begynt å fryse. 

 

 

Varsle 113.  

Det er ikke dekning  

overalt. Legg merke til puster/

puster ikke. Hvem er vi, hvor  

er vi. Ved ulykker er vi faktisk i  

henhold til Norsk lov pliktig til  

å varsle.
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Kursleder gjennomgikk grundig temaene: 
 Fallskader  
 Blødning og kuttskader,  
 Hypotermi, hjertestans= bruker ikke mye oksygen. Fryser= bruker mye oksygen.  Kald=blodet koagulerer dårlig.  
 Langvarig nedkjøling- da dør man langsomt.  28 grader er magisk grense. 
 Bruddskader 
 Brannskader, er veldig farlig. Bruk kaldt vann, ikke varmt, da kan brannskader gå dypere. Ikke dekke til  
 skadene.  Vær obs på pustestopp, pustevansker og om den skadede fryser. 
 HLR: Hjerte Lunge Redning.  Ingen pust; start komprimering. En person holder hodet i sniffing posisjon,  
 En komprimerer. Dersom vi kun er to personer må begge jobbe så lenge vi orker. Da må varsling vente.  
 

Kai Rune Kveen avsluttet kurset med enda flere gode råd og tips:  

 

 Full tarm tar mye energi. Er det 

kaldt ute - gå på do før tur. (Som Alf  

F. sier DRIT og DRA) 

 Ved overtråkk,  avkjøl skaden  

utenpå sokken og legg bandasje 

utenpå det kalde, eller gjør banda-

sjen kald. Ikke legg is rett på huden, 

da kan det bli forfrysningskade. 

 Sokker kan om natten tørkes på  

lysken. 

 Varmt vann i flaske kan legges  

mellom føttene. 

 Forebygge; skift våte klær snarest. 

Ta våt ull utenpå tørr, da tørker den 

våte ull raskere

 Ull – Ull – Ull. Ingenting slår ull 

innerst mot kroppen, unngå  

syntetisk stoff.
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Tekst og foto: Finn Christensen 
 

Jeg har vært Områdekontakt (OK) i Jotunheimen Øst siden 2006. I høst innså jeg at min private situasjon var endret og 
besluttet derfor å si opp jobben.  
 
Min jobb besto i å sørge for at rutenettet i Jotunheimen Øst er "up to date" iht. Merkehåndboka. Området har gitt meg 
flere utfordringer i form av regn, tåke, gjørmete stier og glatte steiner. Men jeg har også blitt fylt av en ærefrykt og  
ydmykhet, på grensen til noe religiøst og åndelig, når jeg har beveget meg inn i området.  

Da jeg begynte jobben for 10 år siden hadde jeg bred fjellerfaring fra de 
fleste nasjonalparkene i Sør-Norge, men spesielt fra Jotunheimen. Dette 
området hadde fascinert meg til de grader i alle år. Det er noe med  
topografien i denne fjellheimen som gjør det vakkert på en majestetisk 
måte. Jeg ble utrolig glad da jeg fikk jobben. Kunne nesten ikke tro det, 
for hvorfor ansette en fjellslusk som var bosatt helt nede i Farsund? Lise 
fortalte at det var nok å gjøre siden mye av rutenettet lå tilbake i forhold 
til det burde. De to første årene ble brukt til å få en fullstendig oversikt 
over alle de 25 rutene. Deretter lagde jeg meg en "5-årsplan" for alle  
inspeksjonene. Det betydde at jeg ville få full kontroll over alle rutene i 
løpet av 5 år. Planen er nå revidert for tredje gang. Det ble mange  
inspeksjoner og mange dugnader, men jeg håper at fjellområdet nå er 
mye bedre stand enn da jeg startet. 
 
Det er slettes ikke galt å vandre/inspisere et fjellområde som gjør at du 
føler bringa bli fyllt av kjærlighet hver gang du løfter blikket. Og, det er 
fantastisk å slenge seg ned i lyngen på en solskinnsdag med en kopp kaffe 
i den ene handa og en sigar i den andre. 
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DNT Oslo og Omegn søker ny områdekontakt til Jotunheimen øst fra og med 1.1.2017 og til utgangen av 

2019. 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 20.12.2016 

Evt. spørsmål kan rettes til Lise Havik på tlf. 22822800/95166676. 

Det er heller ikke galt å komme sliten fram til en hytte og bli møtt av 
en bamseklem fra Solbjørg eller et solid håndtrykk av Ole, Knut, Lars 
Åge, Marius, Bente og Bjørn Andreas, eller Tove og Ole Jakob. Å ha et 
godt forhold til bestyrerne på hyttene er utrolig viktig og gjør godt. De 
har masse verdifull informasjon å komme med. Vi, OK'er, er der bare  
sporadisk, mens de er der hele sesongen og får masse info fra fotfol-
ket.  
 
Det er flere årsaker til at jeg sa opp OK jobben i høst. I november i fjor 
måtte jeg skifte det høyre kneet og fikk en kneprotese, og jeg har  
nettopp rundet 74 år. Det er en tid for alt, også dette. 

Jeg ønsker en sprek ny områdekontakt lykke til med en utrolig givende jobb! Er det noe neste OK lurer på, er det bare å 
ta kontakt, og jeg skal hjelpe så langt mulig. 
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Solbjørg elsker å glede sine gjester. Og her på Fondsbu er også de ansatte og Dugnadsgruppa særdeles viktige og minst 
like velkomne. Gourmetmiddag og kortreist mat med små sangsnutter før middag på Fondsbu er viden kjent.  
Er Dugnadsgruppa da til stede kan vi bare glede oss, vi blir invitert. I’ve been there! 
 
Varder’n ønsket å forstå, bli klar over og få greie på hva Dugnadsgruppa betyr for DNT-hyttene, for Fondsbu og for 
henne.  Solbjørg trengte ikke tenke seg om i det hele tatt, superlativene haglet;  
 Uvurderlig hvilken arbeidsinnsats Dugnadsgruppa nedlegger hver eneste gang. 
 Imponert over at Dugnadsgruppas folk reiser til fjells, arbeider frivillig og gratis i egen sommerferie, selv om   
      Dugnadsgruppa selv sier dette er Ferie med mening. 
 Fantastiske og positive mennesker i Dugnadsgruppa som hun i alle år har truffet og samarbeidet med.  

Dugnadsgruppa leverer på alle fronter en praktfull, storartet og glimrende innsats. ”Hva skulle jeg gjort uten disse 
flotte menneskene?” 

 Samarbeidet med alle dugnadsledere gjennom 
årene har fungert fremragende og strålende, med 
god kommunikasjon både før, under og etter  
dugnadene 

 
Solbjørg skjønner ikke hvordan hyttene skal klare 
seg uten hjelp fra Dugnadsgruppa, og hun  
uttrykker stor bekymring for at slik frivillighet   
sannsynlig vil dø ut. 

 - fra en hyttebestyrers perspektiv 

 

Den første hytta på Eidsbugarden ble bygd av Aasmund O. Vinje i 1868 
og ligger på hans drømmested: "Eg plassen valde etter syn på mange, ved  
Bygdins vestre ende på ein tange".  Da Vinje døde ble hytta omgjort til  
turisthytte. 
 
Langt senere, i 1993, åpnet DNT-hytta Fondsbu, etter flere  
påbygginger og ombygging opp gjennom årene. 
 
En fargesprakende høstdag i et stille fjell i september tok Solbjørg  
Kvålshaugen, Mor Fondsbu, en kjent og kjær vertinne på Fondsbu, imot 
Varder’n med åpne armer, varmt smil, ild på peisen fulgt av kaffe og  
vafler. Her på Bygdins bredd med de flotteste fjell og den friskeste luft 
fant  hun ro, og brikkene i livet falt på plass for 15 år siden.  
 
Mange av oss kjenner Solbjørg ved egne besøk på Fondsbu, fra  
dugnader eller fra TV-serien Fjellfolk. Valdres har i tillegg utropt henne  
til Valdresambassadør av 2015. 



 

 11 

 
 
Solbjørg liker hva DNT står for, og setter utrolig stor pris på de ansatte med Lise Havik i spissen, med Område-
kontakten og med Dugnadsgruppa. Hun får ikke fullrost oss alle nok. Det er en trygghet å ha en helstøpt og solid  
organisasjon som DNT Oslo og Omegn i ryggen.  
 
Hver høst melder bestyrere  sine behov til DNT med ønsker og nødvendigheter for kommende år. Enten det er utstyr 
eller dugnadshjelp som trengs er DNT Oslo og Omegn alltid velvillig. Vær og vind tærer hardt på bygningsmassen i 
høgfjellet. Hvert 2. eller 3. år trenger Fondsbu hjelp fra Dugnadsgruppa til å beise yttervegger, skrape og  male vinduer, 
male og lakke inne, reparasjoner og annet forefallende arbeid – Dugnadsgruppa er hennes  uerstattelige ”Alt-mulig-
arbeidere”. 
 
Solbjørgs mening er at en DNT-hytte skal leve opp til organisasjonens solide inntrykk i befolkningen; den skal være 
tiltalende og velstelt både ute og inne. Førsteinntrykket får man utendørs idet man ankommer. Dersom dette svikter 
hjelper det lite hvordan det er innendørs. Det er her Dugnadsgruppas innsats åpenbarer seg.  
 
Solbjørg har hodet fullt av tanker og et hjerte som banker for ting hun tror på og hun avslutter vår samtale med sine  
filosofiske betraktninger rundt ordet GLEDE - Glede er meningsfylt, Glede er ubegrenset, Glede er å gi uten å kreve, 
Glede er å yte, Glede er samhold. Vi må alle leve livet her og nå. 
 
Solbjørg Kvålshaugen , Mor Fondsbu, vil alltid ønske Dugnadsgruppa velkommen og alltid med sitt blide åsyn 
og positive  innstilling til oss alle. 
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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 eller 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». 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 128 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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Tekst og foto: Marit Rossmo 
 

Hele 44 % av Norges areal er definert som fjell og vidde så tilgjengeligheten til et eller annet 
fjellområde er stor uansett hvor du er. Er du først kommet opp, ser du bare fjell, topper og vidder i alle retninger. Ikke 
rart at det er naturlig for folk i Norge med jevne mellomrom å lengte til fjells og søke opp i høyden. Vidt utsyn, frisk 
luft og mange opplevelser lokker oss opp fra lavlandet til hytta,  
på fisketur, på jakt, på bærtur, på telttur, på hytte-til-hyttetur, kort 
sagt til magiske drømmeturer. Det er plass til alle, og alle kan  
finne sin form for naturopplevelse i fjellheimen. 
 
Vi i fjelldugnadsgruppa til DNT Oslo og Omegn har funnet vår 
meningsfulle måte å få utløp for vår lidenskap for fjellet. Vi bruker 
noe av sommeren på vardedugnad eller på hyttedugnad eller, for 
noen, på begge deler. Det er snakk om å yte og nyte. Vi er så  
heldige å ha noen av landets flotteste fjell-områder å boltre oss i. 
Stier blir trygge og framkommelige, hytter blir tiltalende og  
beboelige ved vår hjelp. 
 

For meg begynte hyttedugnadseventyret i 1998. Siden har det blitt en hyttedugnad  
nesten hver sommer, men jeg kjenner folk som startet før meg, som fortsatt er aktive og 
for skikkelige veteraner å regne. Hvert år gjør vi viktig arbeid på hyttene slik at slitne, 
men turglade fjellvandrere har funnet et godt sted å hvile ut etter dagens etappe. 
 
Hyttene 
Sønnen min tror vi tuller når vi nevner hyttene «våre». Hytter som Slæom, Sprongdals-
hytta, Svukuriset og ikke minst Skridulaupbu er blant de mest eksotiske navnene vi har 
blitt kjent med  gjennom dugnadsarbeid.  
 
Valg av hytte, betjent eller ubetjent, kan være et dilemma. Du blir godt kjent med  
hyttene når de for en uke er arbeidsplassen din. Du får eierforhold til dem, og de  
kommer «under huden» på en måte. Var det kanskje vår skyld at stormen Gudrun  
blåste Sprongdalshytta av hengslene vinteren etter at vi beiset den? Og hvorfor har ikke 
den hytta et eneste speil?  En annen kuriositet fra både Sprongdalshytta og Oskampen 

er Pep som allround vaskemiddel! Lagrene med Pep kunne tyde på bruk i all framtid! 
 
Når sterke mannfolk er fraværende på dugnader på selvbetjente hytter, blir vannbøttene en utfordring. Både på  
Kjeldebu, på Sprongdalshytta og på Olavsbu gjorde vi vannbæring til styrketrening.  
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Folkene 
Dugnad er i høy grad sosial trening. Du møter helt 
ukjente folk og skal i en uke dele det meste; måltider, 
arbeid og fritid. Utfordring, ja vel, men også et  
spennende «stunt» som kan gi vennskap og kjennskap 
for livet. 
 
Noen ganger nyter vi å ha en selvbetjent hytte helt for 
oss selv. Det skjedde på Skridulaupbu; tre «Annaer» 
knirkefritt alene i ødemarka en hel uke! Andre ganger 
sier vi Søren, det kommer folk! På Slæom kom nytilsatte 
daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning, joggende 
på bli- kjent-tur.  Hyggelig oppmuntring for  
vaskedamene! 
 
Dugnaden på Olavsbu ble spesiell. Oppturen var  
ekstremt slitsom i regn, tåke og bløt snø, og stemningen 
blant deltakerne første kvelden var mildt sagt muggen. Neste dag snudde alt! Sola skinte, og opp kom Tor Martin og 
Anders fra DNT administrasjon til en jobb. I tillegg til å spre godt humør, ordnet de gode middagsmåltid med vin!  
 
Fjellvandrere er hyggelige folk som alltid har tid til en fjellprat. Ikke minst gjelder det for hyttevaktene som vi noen 
ganger har truffet. På Lågaros møtte vi Henriette som bar 30 kg på ryggen opp fra Mogen for å ha ferskmat under  
oppholdet! Han på Bjordalsbu traff vi bare så vidt, han var av det ambulerende slaget. Håvard på Arentzbu kom en 
snartur over fjellet til nabohytta 6 timer unna, Sprongdalhytta, for å «helsa på kånene» som han sa på Stavangermål.  
 
Arbeidet 
Om hyttedugnader forteller dugnadsmenyen oss at «arbeidet kan variere fra enkelt vedlikehold, rundvask, maling og 
beising, til skifting av vindusruter, planering av utearealer, rydding etter byggearbeider osv». Hva kan vi klare?  
Hvor må vi melde pass? Uansett, dugnadsarbeid er arbeidsfellesskap, som noen sier. 
 
Vi velger arbeidsoppgaver, dugnadsleder plasserer oss etter evne og ferdighet, og sammen prøver vi å fullføre  
oppdraget. F.eks. jeg beiser så høyt jeg tør å gå på stigen, dugnadsleder fullfører toppen av huset. Hvem kitter vinduet, 
mester eller lærling? Eller, den med høydeskrekken holder stigen, den modige klatrer opp og beiser. 
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Samvær 
Hyttedugnad betyr samvær også etter arbeidstid. Uten dekning og uten TV blir fritiden annerledes, men mulighetene 
er desto flere. Man kan selvfølgelig bare la praten gå; eller man kan lese hyttebøker der folk forteller om dagens tur, 
vær og opplevelser - ikke bare på norsk, men dansk, svensk, engelsk, tysk og imponerende mange andre språk; eller 
man kan lese DNT årbøker. Mye interessant informasjon der. På Kjeldebu finnes de på svensk fra 1928! og på norsk fra 
1950! Dette for de spesielt interesserte! Eller; man kan lese info på veggen og finne rariteter slik som på  
Navarsete der «Fyr med omtanke» blir til at en sånn en søkes. 

 
Spill er også et alternativ. På Bjørnhollia ble kortene delt ut 
nesten før desserten var ferdigspist, yatzy ble tidsfordrivet på 
Glitterheim og det gikk i spørrespill på Svukuriset, osv. osv. 
Altså, ingen grunn til å kjede seg om nettet mangler.  
Bademulighetene er også til stede, iskaldt, men forfriskende, 
f.eks ved Oskampen, eller i kulpen under fossen ved Slæom, 
eller i vannet over Glitterheim. Har man enda mer energi, 
kan en tur mot solnedgangen friste. 
 
 

Summa summarum, spør du hvorfor jeg vil på hyttedugnad 
år etter år, er svaret:  
Fjellet  –  hyttene  -  folkene  – arbeidet  –  samværet.   
Faktorenes orden er likegyldig. 
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Her er det dugnad hele døgnet, det er her, ja det er her du får kontakt med stiene, T-ene, vardene, doene, hyttene og 

det viktigste, menneskene bak navnene. Sokrates har sagt: «Det er av stor betydning å behandle hvert menneske etter 

dets natur og temperament». 
 

Mennesker kan forandre seg etter dager med knekkebrød og blaute klær, og med bacalaolukt omtrent som våte tær. 

Tett er det, varmt blir det, Jøtul’n det, men den varmen som betyr noe, kommer fra dugnadsfolk, med stor D. Noe er 

frysetørret, noe er hermetisk. Ja omtrent som folk flest, noen er tørre og noen er lukket. Noen lukker seg inn i sin egen 

pose, lakenpose. Andre går rett i madrassen. Åssen er det Aukrust’s Solan sier: Dra meg baklengs inn i faulekassa. Her 

må’n dra seg oppover madrassen og nedover i påsan. Når blir’n egentlig for gammal til å tenke: om jeg kunne dra meg 

sidelengs på madrassen. Nærhet det.  
 

Dugnad er dugnad, her er’e ette fri før femte dagen har gått og litt til, sier Lise. Middag må lages, blei stappe i dag, hæ? 

Bare stappe? Uff, hent vann du, D folk er lydhøre, nei, ette lapskaus nå. Der kommer en ny gjeng, her blir madrasser 

tett på. Bark i doen, mere vann. Forrett i morra, ikke dessert! Vi er jo den generasjonen. Det gode liv’s generasjon! Ikke 

underkua, nei underkøia på deg. Oppvaskvannet koker, ny dugnad, Zalo’n er der alt. Parafinlamper er kos, men kan gi 

lampeos og blanda med nabosvette blir det ette helt det rette.  

 

Steng gassen. Du må ta hytteboka, slike bøker sier sannheten, dom er tett på….. 1203 moh , fritt for  

laukjærr, bare einer og kløppe, faens Yr, ta med Storm au. Se pakklista, nei Detta. Må lufte +28, blaut om dagen, blaut 

om natta. Bare havregraut te frokost, ikke noe brød, savner det morrabrød.         

 

A-mennesker: Nå må vi opp…  B-mennesker: Hvem har sagt at 

det er så jævla sundt å stå tidlig opp??  Sovi godt? Ja, utrulig, tross 

snorking og tarmtottenes nattsang. Fjell-lufta det….. Lange dager 

gir korte netter. Skurebøtta må fram, det må legges en  

grønsåpe-eim så D-folk og T-folk kjenner at detta er vår heim. 

Etter en uke på selvbetjent blir du kjent med D-mennesker slik 

Sokrates sier.  
 

DNT har alltid god betjening på hytter og ekstra god på de som  

er selvbetjent. 

 

Du blir væll med på en selvbetjent neste år? 

 

- Alf Fagersand  
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Anne Christine, lærer fra Mandal, gikk i sommer langruta MASSIV. I turbloggen sin skriver hun om turen og sine  

møter gjennom disse dagene. Hun skriver morsomt, tar flotte bilder av naturen, DNTs  hytter, vertskap, T’er og  

varder. Det var nesten ikke til å unngå at hun i løpet av sin lange tur måtte støte på noen av oss i Dugnadsgruppa.   

På forespørsel om Varder’n kunne bruke hennes blogginnlegg med bilder svarer hun ”Bare koselig, er så  

takknemlig for jobben dere gjør. Dere har all grunn til å skryte av dere selv, fantastisk arbeid dere legger ned”.   

Den damen går mange turer så hun vet nok hva hun snakker om....  Hvilken hyggelig oppmuntring!  

 

Utdrag fra bloggen   

https://annechristine34.wordpress.com/  

 

«Etter oppvartning på Fondsbu ble det to dager på  

Selvbetjente hytter. På Sulebu traff vi en herlig dugnads-

gjeng, med Vibeke Sælen i spissen. En utrolig verdifull 

jobb de gjør med å vedlikeholde hyttene. Vi er privilegerte 

som har muligheten til å dra til fjells hvor det ligger hytter 

som har alt man trenger. 

 

 

Fra bloggen noen dager senere: 

«Mellom Sandhaug og Besso traff jeg flere  

dugnads-damer. De malte opp T-er, og  

reparerte varder, egne kurs for slikt, og hun i 

blått er instruktør og ville verve meg.  

Gjennomsnittsalderen er over 60 i dugnads-

gjengen, så jeg takket for tilbudet og tenkte at i 

morra skal jeg stelle meg litt» 

Også verdifullt med dugnadsgjeng når man glemmer 

både vind- og vanntett jakke og bh’n på  hytta  En gjest 

som lå der natten etter oss våknet opp med en sort bh i 

fotenden og var i grunnen  veldig fornøyd med det.  

Snartenkt var han uansett, og Vibeke sender både jakke 

og undertøy hjem til Mandal. Takk for det.» 

Vibeke’s tilføyelse:  Gjesten som fant en sort blonde-BH i sengen 

om morgenen lurte på hva han hadde gått glipp av mens han sov ... 

https://annechristine34.wordpress.com/
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Tekst: Asta Høyland 
Foto: Asta Høyland og Brit Sissel Klungtveit 

 
Programmet startet presis kl. 17 med en kort orientering om kursets innhold og presentasjon; Kirsten Solberg  
kursleder med instruktørene Britt Sissel Klungtveit, Skjalg Kallestad og Asta Høyland.  
Så kommer turen til de 18 deltakerne, 12 damer og 6 menn. Vi tar med oss litt DNT historie, noe om dugnadsgruppas 
plass i DNT og årets dugnadsmeny! 
 

Merkehåndboka er håndbok for tilrettelegging av turer i fjellet, i skogen og langs kysten og ble presentert ved hjelp av 
Power Point  med kommentarer og spørsmål, og vips er det tid for 3 retters middag. Maten smaker alltid godt i fjellet, 
også ved Grimsdalshytta, som har fått nye hytteverter, et trivelig ekte-
par fra nærområdet som har lyst til å prøve noe nytt.  Kun det beste 
var godt nok! 
 

HMS, kart og kompass blir tatt opp og vi avslutter kvelden med  
spørsmål og svar, praten løsner og vi blir kjent med hverandre.  
18 ivrige deltakere blir delt inn i 4 grupper med hver sin instruktør i 
løpet av kvelden! 
 
Lørdag morgen er det frem med brekkjern, arbeidshansker og  
fornuftige arbeidsklær. Kirsten henter maling som skal ned i 4  
ketchupflasker uten alt for mye søl, gode malerpensler og mange 
papptallerkener; her skal males røde T’er  i riktig størrelse. Nå sitter 
smil og latter løst, det er vanskelig, hvor mye er nå 3 cm eller 13 cm? 
Og kantene skal ikke være frynsete! 
 
Så bærer det til fjells, gjennom bjørkeskogen som allerede er misfarget av tusenvis sultne larver som er overalt - også på 
stien, de siste plukket vi ut av hår og klær ved kveldens dusj. 
 

Vi er allerede i full gang, ivrige deltakere spretter til fjells og vil bygge trepunktsvarder og bauta’er. Teorien fra  
gårsdagen skal prøves, gruppa må samarbeide og hvem gjør hva, litt småsurt i dag så det er ok med litt tempo, som  
vanlig henger en etter og maler de berømmelige T’ene. Joda ,en fin dag, vi ble gode venner og hjelpere for hverandre. 
På hjemturen blir det tid for en liten test, bygg hver sin trepunktsvarde eller bauta – tilpass steinene, men prinsippene 
må være riktige! 
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Søndagsmorgen skal vi sette opp skilt med  
retningspiler og navn/avstand til neste hytte. 
Vi blir som muldvarper; spade, brekkjern, 
hender - vi skal 60 cm ned i jorda, vi trenger 
hammer, sag, spiker, skruer, skrujern, selve 
stolpen og pågangsmot!  
 

På kurs har instruktørene ansvar for å ha med 
alt utstyret eller hjelpemidlene. Ikke fullt så 
enkelt når en skal gjøre dette i terrenget, 
mestre alt selv – dette krever god planlegging. 
 
 

Vi avslutter Vardekurset med evaluering; hva gikk godt – noe som kunne vært annerledes? Gruppene er samlet for siste 
økt og leverte seriøse tilbakemeldinger, samarbeidet fungerte og fire tilfredse instruktører takket for all velviljen, godt 
humør og ståpåvilje! 
 
Til min gruppe med Steinar som eneste mann og 3 trivelige damer - ja, jeg koste meg sammen med dere, lærdommen 
var tatt inn og ble omsatt i praktisk arbeid. Kratt ble klippet så det «vistes»! 
 

En trivelig helg sammen, vi blir raskt kjent for vi har en felles interesse, en felles glede i STIEN, vår merkevare som vi 
kan være stolte over og mange turgåere setter pris på. Takk for gode minner alle sammen.  
 

Hei Pål og Wenche fra vardekurset 2015 – vi møttes på maledugnad ved  Rondvassbu i år, dere var kjempeflinke! 
 
Oppfordringen er klar til alle deltakerne – meld dere på dugnad i 2017! 
 
 
 
Hilsen fra en av de fire, hilsen Asta  

             Steinar              Guro             Kirsten                Siri                       Åse 
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Tekst: Karen Øksnevad. Foto: Kirsten Solberg og Karen Øksnevad 

Denne lille historien handler om en svært hyggelig og vellykket dugnad på Hardangervidda i 2010. Vi var en gjeng på 
fire som hadde fått i oppdrag å revarde, male T-er og rydde stien fra Hadlaskard til Åramot (halvveis til Litlos). Dette 
var min andre dugnad, litt fersking altså. Men etter erfaringen fra året før var jeg trygg på at det ville bli en fin uke 
med meningsfull aktivitet i fjellheimen. Vi var fire deltagere: dugnadsleder Kirsten, Magnar, Britt og meg selv. Fra 
Hjølmo ovenfor Øvre Eidfjord vandret vi innover til Vivelid for overnatting på vei til målet. «Bli kjent» gikk raskt.  

Vivelid er en nydelig plass, både inne og ute. Kunsten av Lars Vivelid på veggene legger man merke til.  
 
Neste dag var det 5 timers gange til Hadlaskard. Denne selvbetjente DNT-hytta ligger øverst i Veigdalen på en voll ved 
elven sammen med gamle støler og stølstufter.  

Vår leder Kirsten hadde sørget for at vi var ventet. Hyttevakt Aslaug 
visste at vi kom og hadde ordnet plass til oss i sikringsbua  
sammen med henne. Det å bo på en selvbetjent hytte og lage mat  
sammen opplevdes som et ekstra pluss. Vårt daglige brød i form av 
matpakker ble laget av Aslaug. Hun stod opp grytidlig og bakte brød og 
rundstykker til alles behov. Det er ingen sak å være gjest og  
dugnadsfolk under slike forhold. 
 
Ved ankomst søndag ettermiddag ble det en lett oppvarming med noe 
klipping av buskas. Hekksaksene ble hele tiden flittig brukt. Den type 
oppgave fikk vi virkelig dreis på i løpet av de neste dagene. I den  

frodige Veigdalen vokser busker og trær godt. Ingen dugnad uten forventet nedbør, det ble ganske kraftig regnvær  den 
første dagen. Magnar måtte ta en ekstra langtur senere i uken for å male det som vi ikke fikk gjort i starten. Etter dette 
minnes jeg mye sol de fleste dager. En del mygg traff vi også på. Damene er godt forberedt.  
 
Utover i uken hadde vi et godt grep om samarbeidet. Oppgaver med 
matlaging ble fordelt dagen i forveien: Hva skal vi ha til middag og 
hvem lager den? Frokost og andre forberedelser var unnagjort innen  
kl. 9 hver morgen, og så var vi i gang. 
 
Etter middag og påfølgende opprydding ble det kortspill og skravling. 
Aslaug hadde litt av hvert å fortelle, hun ble en fast del av gjengen når 
hun hadde tid til å sette seg ned. 
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Karen Øksnevad utfordrer Alf Fagersand  

til å skrive noen dugnadsord i neste utgave av Varder’n 

Elva Veig var vårt faste følge hele uken der den fosset av gårde 
langs store deler av ruta der vi jobbet. Den fungerte også  
utmerket som badekar etter dagens dyst, man finner flere bra 
kulper med friskt vann og badevennlig temperatur. Kort og godt 
et fantastisk område. Hårteigen troner fint i landskapet. 
 
Dagene gikk fort unna, ivrige var vi da vi kom, mer og mer opp-
løftet ble vi etter som vi så effekten av vår aktivitet i «løypa». Vi 
syntes alle det var helt topp å legge til en ekstra dag for å komme 
i mål, da fikk vi klippet oss helt bort til «broen over Veig». 
Vi var ellers flinke til å ta småpauser, gjerne med litt å bite i.  
Og kaffepauser.  
 
I 2010 var ordningen slik at vi måtte gjøre rede for alt vi tok ut av matvarer og skrive regnskap til slutt. Britt var det  
soleklare valget til den jobben. Hun gikk løs på alle «bilag» med dødsforakt, buret seg inne på soverommet og drev med 

sine beregninger uti de små timer. Det var ikke få papirlapper der vi hadde 
notert ned vårt til dels store uttak av rosiner, sukker, pålegg, kaffe, te,  
havregryn (grøt er en god start på dagen), melkepulver, og mange ulike  
middager. Dugnad øker jammen energibehovet og matlysten. Så var det slutt 
for denne gangen. 
 
På veien hjem ble det ny overnatting på Vivelid etter noen timers vandring i  
dette fantastiske landskapet, vekslende mellom svaberg og frodig vegetasjon.  
Da vi inntok køya den kvelden, var vi nok ganske slitne. Det hører med til 
historien at Britt kollapset i overkøyen og ble lettere opprørt da hun halvveis 
i søvne trodde at vi «måtte stå opp nå». Hun ble visst vekket av noe bråk fra 
undertegnede som hadde mistolket Kirstens noe merkelige entre inn på 
soverommet. Mye moro hadde vi, og superfornøyde etter en alle tiders  
dugnadsuke.  
 

Senest i august i år hadde jeg den glede å treffe Aslaug igjen. I sitt 84. år var hun hyttevakt for 20.gang. 
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DNT Oslo  og Omegn har et behov for flere dugnadsledere.  Kan du tenke deg å ta denne utfordringen? 

Som dugnadsleder får man: 

 Muligheter, utfordringer og ansvar 

 Opplevelser 

 Fantastisk natur 

 Vennskap 

 Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig 

 Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april 

Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise 

Havik svarer på alle spørsmål du måtte ha, og tar gjerne 

i mot forslag på hva som skal til for at akkurat du skal 

bli dugnadsleder.  
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Møtet ble holdt på Sota og 52 medlemmer av dugnadsgruppa deltok. 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årmøtepapirene ligger på nett og det ble fremsatt ønske om at det for ettertiden 
lages en link slik at de er lette å finne. Dette etterkommes. 
 
Sak 2. Konstituering. Valg av ordstyrer 
Leder av dugnadsgruppa, Ole Henrik Brekke, erklærte årsmøtet for åpnet. Harald H. Lund ble valgt til ordstyrer. 
 
Sak 3. Årsmelding 
Årsmeldingen ble lest opp av Kirsten Solberg og godkjent. Det var kommentarer til følgende saker: 
 
Det var ikke oppnevnt noen styrerepresentant fra DNT Oslo og Omegns styre. Grunnen var at ordningen har opphørt. 
 
Alle som var på dugnad i sommer skulle få en DNT-lue før de dro på dugnad. Det har vært problemer med forsendel-
sen fra produsenten og det er fortsatt en del personer som ikke har fått. Det vil bli ordnet opp i dette i løpet av høsten. 
 
Felles frivillighetsblad – de fremmøtte støtter styret i synet på at det ikke er ønskelig med felles blad for alle frivillige i 
foreningen. Man er redd for at et blad som skal dekke alle frivillige grupper ikke vil få samme kvalitet som dagens Var-
der’n. 
 
Driftsavdelingen har byttet navn til «Avdelingen for hytter og ruter». 
 
Det ble kommentert at ikke alle skjemaer som brukes i dugnadsgruppa er tilgjengelig på nett. Det vil bli ordnet i løpet 
av høsten. 
 
Finn Christensen ønsker å gi seg som områdekontakt og ok-jobben i Jotunheimen øst vil bli lyst ut i Varder’n. 
 
Ulike kurs har vært etterspurt i dugnadsgruppa og i år er det tilbud om førstehjelpskurs etter årsmøtet. Tilbudet har 
blitt svært godt mottatt og kurset ble fulltegnet på kort tid. Styret skal  vurdere om det er aktuelt med andre kurs neste 
år. 
 
Det er feil at stedsnavnet Huldreheimen brukes i årsmeldingen. Området har byttet navn til Langsua nasjonalpark. 
 
Under punktet om vardekurs ble det kommentert at merkingen som gjøres i de ulike foreningene ikke er lik. Alle skal 
forholde seg til Merkehåndboka, men det gjøres i varierende grad. Når det søkes om spillemidler til merking, er det 
krav fra departementet om at retningslinjene i Merkehåndboka skal følges. Dette er dessverre et tema det ikke er mye 
fokus på på DNTs landsmøte. 
 
Det ble fremsatt ønske om at når tall fra foregående og inneværende år sammenlignes, settes de i tabell og ikke i tekst. 
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Det har blitt laget en oversikt over hvor mange vardekursdeltagere som deltar på dugnad etter endt kurs. Tallet var 
overraskende høyt. 
 
Sak 4. Regnskap 2015 
Regnskapet for 2015 ble presentert og gjennomgått av Lise Havik. Spillemiddeltilskuddet for 2015 var på  
kr 387.000,-. 
 
Sak 5. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag. 
 
Sak 6. Valg 
Det ble kommentert fra salen at det burde være tak på hvor lenge folk kan sitte i styret. Til det er å si at da må  
vedtektene endres og da må noen komme med forslag til det. I årsmøte-innkallingen er det alltid oppfordring om å 
komme med forslag, noe det svært sjelden gjør. 
 
I styret var Ole Henrik Brekke og Bjørn Lindgren på valg, samt at Helene Bugge var på valg som varamedlem.  
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Solveig Kristiansen. Innstillingen var gjenvalg for alle tre. 
 
Det var ingen motkandidater, men disse ble valgt ved akklamasjon. 
 
Ole Henrik Brekke, styremedlem, for 2 år. 
Bjørn Lindgren, styremedlem, for 2 år. 
Helene Bugge, varamedlem, for 2 år. 
 
I valgkomiteen var Harald H. Lund på valg. 
 
Styret hadde innstilt Jørn Jorde for en ny periode 2016 – 2019. Han ble valgt for tre år. 
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Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 

3515 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 76 bsk@landbruksforsikring.no 

bsklungtveit@yahoo.no 

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com 

  

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 steinrhermansen@hotmail.com 

Harald Irgens Jensen Knud Øyens vei 20A, 

1166 Oslo 

M: 23 11 12 71 hir@thommessen.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

P:  66 90 14 26 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 89 

lise.havik@dntoslo.no  

mailto:o-hebre@online.no
mailto:kisol53@online.no
mailto:bsk@landbruksforsikring.no
mailto:bsklungtveit@yahoo.no
mailto:bjornlindgren2304@gmail.com
mailto:helene.bugge@nih.no
mailto:steinrhermansen@hotmail.com
mailto:hir@thommessen.no
mailto:hir@thommessen.no
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Alvdal Vestfjell  Gunnar Vestby  Moskusvn. 2,  

2406 Elverum  

P: 62 41 37 06 

M: 91 30 80 88  

gunnar@vestby.as  

Rondane/ 

Ringebu  

Harald Lund Kleberget 30 

1531 Moss 

M: 95 14 28 41  hhlu@online.no 

Femundsmarka  Jørn Jorde  Strømsveien 47 A,  

3186 Horten  

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

 

Langsua 

 Nasjonalparl 

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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