Barnas Turlag Oslo er en del av DNT Oslo og omegn. Det er et
tilbud for barnefamilier og barn i alderen 0-12 år. Målet med
Barnas Turlag er å gi barn gode naturopplevelser som de kan ta
med seg resten av livet. Naturen byr på uendelige muligheter for
lek, læring, utfordringer og utforsking. Vi vil at flest mulig barn
skal bli glade i å være ute og oppdage mulighetene som ligger der
og venter! Med Barnas Turlag kan dere blant annet være med på
teltturer og bålturer i nærmiljøet, sommerleirer og familieturer i
fjellet. Vi har også ulike arrangementer i nærmiljøet. Flere av våre
tilbud er gratis og åpne for alle, og på noen turer gir vi bort
gratisplasser ved behov.
I denne brosjyren finner du informasjon om noen av våre tilbud.
www.dntoslo.no/barn
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GRATISTILBUD
BARNAS TURLAG 2018

HVA SKJER?
Barnefamilieturer
Hver onsdag og søndag fra 1. juli til 15. august arrangerer vi barnefamilieturer
i samarbeid med Tøyen Sportsklubb. To turledere fra DNT stiller opp for å ta
dere med på flotte turer i Oslo, som Gressholmen, Hvervenbukta, Nøklevann
og blåbærtur til Isdammen. Oppmøte er kl. 11 utenfor Kolstadgata 1 (K1) på
Tøyen. Vi avslutter på samme sted innen kl. 16.00. Ta med matpakke og klær
som egner seg for å gå på tur. Reisebilletter er inkludert. De første 50 får plass.
Lek deg sprek
Er du mellom 7 og 12 år? Vi har mange morsomme aktiviteter du kan være
med på som natursti, tautrekking og bålkos. Ta på klær som egner seg for lek og
moro. Gode sko på bena er lurt og klær som er tilpasset vær og årstid. Tilbudet
er helt gratis, krever ingen påmelding og foregår hele året utenom skolens
ferier. Vi oppfordrer foreldre til å delta!
Møt opp mellom 17.30-19.00 på:
Holmlia (tirsdager) utenfor biblioteket
Gamlebyen (tirsdager) i skolegården til Gamlebyen skole
Furuset (torsdager) utenfor Furuset Forum
Ammerud (torsdager) utenfor Ammerudklubben
Familiekvelder
Hver siste onsdag i måneden fra kl. 17.00-19.00 arrangeres det gratis
familiekvelder på Friluftshuset på Sørenga. Vi følger årstidene og arrangerer
mange morsomme aktiviteter for barn og foreldre både ute og inne, som
slakkline, fisking og buldring.
Trilleturer
Hver onsdag kl 10.30 arrangerer vi trilleturer fra ulike utfartssteder i Oslo. Et
sosialt og hyggelig tiltak som gir mulighet til å bli kjent med nye turmål i Oslo.
Trilleturgruppa har egen Facebook-gruppe.
Internasjonale søndagsturer
Ca en gang i måneden arrangerer DNT Oslo og Omegn internasjonale
søndagsturer, og mange av disse er godt egnet for barnefamilier. Turene går til
ulike steder i Oslo-området, og har ofte spennende temaer som internasjonal
turmat eller sanking av sopp og bær. Se dntoslo.no/internasjonal

HVA SKJER?
Arrangementer
1. september
2. september
26. september
5. desember
9. desember

Verdens kuleste dag *)
Kom deg ut-dagen
Åpning av Fuglemyrhytta
Juleverksted og nissebuldring
Nissemoro på Sæteren Gård

Akershus festning
Se på nettet
Vettakollen
Friluftshuset
Bærum

*) Vi deltar på dette arrangementet til Sparebankstiftelsen DNB sammen med
mange andre lag og organisasjoner.
Dagsturer
16. september
28. oktober

Sopptur (krever påmelding)
Båltur til Solemskogens bakli

Sognsvann
Lillomarka

Skolefri
13. - 17. august arrangerer vi Friluftsskole for barn mellom 10 og 13 år. Her
kan du prøve buldring, kajakk og orientering, utforske livet i fjæra og lage mat
ute. Skolefri foregår på dagtid bortsett fra overnatting i marka fra torsdag til
fredag. Vi tilbyr noen gratisplasser på Skolefri. Ta kontakt med oss for mer
informasjon.
Nærturer og fjellturer
Vi har mulighet til å tilby gratisplasser på noen av våre turer, både på nærturer
og på turer i fjellet. Ta kontakt med oss, så kan vi se om vi finner en tur som
passer.
For de litt eldre
Er du mellom 13 og 30 år og interessert i friluftsliv? DNT ung Oslo har en rekke
gratis aktiviteter for denne aldersgruppen: På OsloOnsdag annenhver uke
møtes vi ved tigeren på Jernbanetorget og går en fin tur innover i Oslomarka
eller nærområdet. Er du interessert i padling, er det gratis padletur hver torsdag
kl. 17.00 fra Sørengkaia i sommerhalvåret. Buldrerommet vårt holder også
åpent for alle som vil teste buldring gratis hver torsdag. Se ung.dntoslo.no for
mer informasjon og andre spennende aktiviteter.

FOR MER INFORMASJON

Lokale Barnas Turlag
I DNT Oslo og Omegn har vi flere Barnas Turlag som har turer og aktiviteter i
sitt nærmiljø. Du kan følge ditt lokale Barnas Turlag på Facebook og få
informasjon om aktiviteter og turer der du bor. Mange av de lokale turlagene
har også aktiviteter for barn, uten å ha etablert et eget Barnas Turlag.
Vil du vite mer?
Gå inn på på nettsidene våre for en komplett oversikt over de lokale turlagene,
turer og aktiviteter:
www.dntoslo.no
www.dntoslo.no/barn
Se også Facebook:
Barnas Turlag Oslo
Internasjonale søndagsturer
Har du spørsmål? Kontakt oss på:
Telefon: 22 82 28 00
E-post: barnas.turlag@dntoslo.no

