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NITTEDAL TURLAG
Bli med i turlaget vårt!
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NITTEDAL TURLAG
Bli med i turlaget vårt!

Turkameratene Nittedal Turlag er 
et lag for alle som vil gå på tur i 

Nittedal.  Vi arrangerer fellesturer hele 
året, der alle er velkommen, enten de 
er medlemmer eller ikke.  Men vi setter 
naturligvis ekstra pris på om de som 
gleder seg over turene våre, også velger å 
bli medlemmer.  Det lar seg enkelt gjøre 
på nettet, www.dnt.no.

Turkameratene Nittedal Turlag (TNT) 
ble stiftet som et eget lokalt lag 

under DNT Oslo og Omegn i oktober 
2013. I løpet av de vel fire årene siden 
starten har vi stadig fått nye medlemmer 
og teller nå vel 1900 navn.  Målet vårt er 
å få folk ut på tur og å gjøre dem kjent 
i bygda vår.  Vi legger stor vekt på at 
turene skal ha et innhold utover det å 
gå. Derfor har vi med oss turledere som 
kan mye om sine områder, og vi har 
gode tradisjoner for å samarbeide med 
andre lag og foreninger som bidrar til 
positive turopplevelser for innbyggerne 
i Nittedal.  For dem som ønsker større 
frihet til å utforske turområdene i bygda 
på egen hånd, tilbyr vi Stolpejakt og 
Turpass.

I likhet med andre medlemsforeninger 
i DNT går også turdeltakerne våre 

på eget ansvar.  Vi tar forbehold om 
endringer og eventuelt avlysning av 
planlagte turer.  Vi anbefaler å følge 
med i Varingen, på hjemmesiden vår, 
nittedal.dntoslo.no og på Facebook.  
Du kan selvfølgelig også kontakte 
turlederne.

Litt regn stopper ikke turgleden vår. 
(Foto: Kari Tveøy)
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I 2018 inviterer vi til 19 søndagsturer, inkludert 
Kom deg ut-dagen i september.  Siden noen 
turer er lengre og brattere enn andre, gir vi hver 
tur en fargekode som antyder hvor krevende 
den er.  På flere av turene legger vi imidlertid 
opp til både en lengre og en kortere trasé.  De 
kortere rutene som kan passe fint 
for barnefamilier, har vi merket 
med Turbo-logoen. 

I tillegg til søndagsturer 
arrangerer vi også to helgeturer fra lørdag 
til søndag.  Den ene er en vandretur på 
DNTs nye, historiske vandrerute, Gamle 
Hadelandsvei med overnatting på Nydalshytta.  
Den andre helgeturen er en hyttetur for nye og 
gamle nordmenn ved Kjulstjern i Lillomarka. 

I fjor lanserte vi 7-toppturen i Nittedal og 
gleder oss over at den ble en suksess, det 
dårlige været til tross!  Vi satser naturligvis på 
en ny 7-topptur i 2018 og minner om at det 
også er mulig å gå fire eller to topper for dem 
som tror sju topper og 33 km blir for krevende.  
Du finner en grundigere beskrivelse av 
arrangementet under juniturene i heftet.

Hverdagsturene fortsetter i 2018, med 
nærturer i Hakadal på mandager og i 
Søndre på torsdager. Tidspunkt for start 
på disse nærturene er satt slik at du kan 
ta tog eller lokalbuss til startstedet for 
nærturene. Tirsdager blir det kveldsturer i 
ulike områder av bygda.  På flere lørdager 
har vi inkluderingsturer for nye nordmenn i 
samarbeid med Nittedal Røde Kors, Flerkultur.

I 2017 startet vi med vinterturer hver 
torsdag, og det viderefører vi i år.  Vi har 
allerede flere slike turer bak oss dette året, 
og nye vinterturer starter i november.  Med 

Om turene våre
vinterturene ønsker vi å vise at det er fullt 
mulig å gå til fots på stier der vi ikke risikerer å 
komme i konflikt med skiløperne.

I august blir det en flott fjelltur i Jotunheimen 
vest, over Fanaråken og ned Utladalen, en 
tur med seks overnattinger på DNT-hytter og 
idylliske fjellgårder.  Deltakerantallet blir maks 
15 personer.

Alle fellesturene våre er åpne for alle.  
Deltakerne må selv ta med mat og drikke og 
sørge for godt fottøy, eventuelt også regntøy, 
sitteunderlag og ekstra sokkeskift.

Barnas Turlag har sin egen gruppe i Nittedal, 
med et eget turprogram som du finner i heftet.  
Her finner du også en oversikt over turene 
vi arrangerer for flyktninger og innvandrere. 
Andre turglade er naturligvis hjertelig 
velkommen til å bli med på disse turene! 

Turpass og Stolpejakt 
– gå når du vil
Til dem som ønsker å gå tur på egenhånd har 
vi to tilbud.  I fjor satte vi ut 12 turmålposter 
i Marka og ga ut en egen turpassbrosjyre.  De 
samme postene og brosjyren gjelder også i år.  

Stolpejakten som vi arrangerer i samarbeid 
med Nittedal Orientering, har gjort stor lykke 
hos nittedøler og hakadøler.  Særlig er folk 
begeistret over å komme til steder i bygda der 
de aldri tidligere har vært.  Vi satser derfor på 
en ny Stolpejakt i år.

Vi minner for øvrig om at det sammen med 
Nittedal Orientering blir sesongavslutning 
for Turpass, Stolpejakt og Skautur’n – med 
premiering – i Lillesalen, Kulturverket 
Flammen, torsdag 15. november.
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Om turene våre

Enten du velger å bli med på fellesturene våre eller du foretrekker å gå alene, kanskje på Stolpejakt eller 
med turpass, så har vi et tilbud til deg. (Foto: Kari Tveøy)

Bli en turkompis!
Noen vil gjerne gå på tur, men synes det er 
vanskelig å gå i en gruppe.  De ønsker seg heller en 
turkompis, én person de kan gå sammen med.  Vi i 
Turkameratene Nittedal Turlag vil bidra til at disse 
ønskene kan bli oppfylt, så vi vil gjerne komme i 
kontakt med noen som kan tenke seg å være en 
slik turkompis.  Vi tilbyr kurs for turkompiser og 
formidler kontakten mellom de som ønsker en 
turvenn og de som blir en turvenn. Se egen sak 
lenger bak i heftet.

DNT Ung
Mange ungdommer trives med morsomme og 
utfordrende friluftsaktiviteter, og der har DNT mye 
å tilby.  Gå inn på nettsiden eller på Facebooksiden 
til DNT ung Oslo og se hvilke turer og kurs de 
arrangerer for alle mellom 13 og 30 år. Ta gjerne 
kontakt med oss også hvis du ønsker å bidra til en 
lokal ungdomsgruppe i Nittedal.
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Turoversikt 
2018
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April:
Søndag 8. Vi møter våren!
Lørdag 21. Familietur i Gjelleråsmarka  
 For nye og «gamle» nittedøler 
Tirsdag 24. Kveldstur i Hakadal
Torsdag 26. Nærtur i Søndre
Søndag 29. Åpning av tursesongen på Jensrud
Mandag 30. Nærtur i Hakadal

Mai:
Onsdag 2.  Opptur    
 For 8. klassingene
Torsdag 3. Nærtur i Søndre
Lørdag 5. Familietur langs Ørfiskebekken 
 For nye og «gamle» nittedøler 
Søndag 6. Vårtur i Lillomarka
Søndag 6. Bergvang Gård m/Barnas Turlag 
 Deltakeravgift
Mandag 7. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 8. Kveldstur i Søndre
Fredag 11. Over Kirkerudjordet og til Glittre 
 Introtur med Nav
Søndag 13. Langt eller kort i Gjelleråsmarka
Mandag 14. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 15. Kveldstur i Midtbygda
Tirsdag 22. Kveldstur i Hakadal
Torsdag 24. Nærtur i Søndre
Lørdag 26. Vi går til Veslekollen   
 For nye og «gamle» nittedøler 
Søndag 27.  Byveien fra Stryken til Hammeren
Mandag 28. Nærtur i Hakadal

Tirsdag 29. Kveldstur i Søndre
Torsdag 31. Nærtur i Søndre

Juni:
Fredag 1. Åneby – Nittedal over Strømskol-
len  Introtur med Nav
Søndag 3. Bli kjent-tur i Krudtværket og 
 badetur Waage dam
Mandag 4. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 5. Kveldstur i Midtbygda
Torsdag 7. Nærtur i Søndre
Lørdag 9. 7-toppturen – alt. 4 eller 2 top-
per Påmelding/delt.avgift
Søndag 10. Kanotur Harestuvannet 
 m/Barnas Turlag. Påmelding
Mandag 11. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 12. Kveldstur i Hakadal
Torsdag 14. Nærtur i Søndre
Lørdag 16.- Hyttetur til Kjulstjern   
søndag 17. For nye og «gamle» nittedøler
Søndag 17. Nordmarka-klassiker    
 DNT Hadeland inviterer
Mandag 18. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 19. Kveldstur i Søndre
Torsdag 21. Nærtur i Søndre
Søndag 24. Sankthanstur Slåttemyra  
 Sammen med Maridalens 
 Venner og historielaget
Mandag 25. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 26. Kveldstur i Midtbygda  
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Juli:
Søndag 29. Sørli, Holoa og Fjellsjøen  
 DNT Hadeland inviterer

August:
Lørdag 11. Familietur Høldippelen  
 For nye og «gamle» nittedøler
Søndag 12. Kortere eller lengre i Lillomarka
Søndag 12. – Fjelltur Jotunheimen Vest
lørdag 18. Påmelding/delt.avg.
Mandag 13. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 14. Kveldstur i Hakadal
Søndag 19. Familiedagen Råsjøen  
 Sammen med NHSJFF
Mandag 20. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 21. Kveldstur i Søndre
Torsdag 23. Nærtur i Søndre
Lørdag 25. Tur til Bukollen   
 For nye og «gamle» nittedøler
Søndag 26. Åneby – Høldippelen over   
 Strømskollen
Mandag 27. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 28. Kveldstur i Midtbygda
Torsdag 30. Nærtur i Søndre
Fredag 31. Klopptjern og Aas Gaard  
 Introtur med Nav

September:
Søndag 2. Kom deg ut-dagen Varingskollen
 Barnas Turlag
Mandag 3. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 4. Kveldstur i Hakadal
Torsdag 6. Nærtur i Søndre
Lørdag 8. – Tur på Gamle Hadelandsvei  
søndag 9. Historisk vandrerute
 Påmelding/delt.avg. 
Mandag 10. Nærtur i Hakadal 
Tirsdag 11. Kveldstur i Søndre

Onsdag 12. Kveldstur Klattertjern, Harestua 
 DNT Hadeland inviterer
Torsdag 13. Nærtur i Søndre
Søndag 16. Busstur Stange Vestbygd  
 Påmelding/delt.avg.
Mandag 17. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 18. Kveldstur i Midtbygda
Torsdag 20. Nærtur i Søndre
Lørdag 22. Vann i Lillomarka   
 For nye og «gamle» nittedøler
Søndag 23. Holterkollen og Ovann
Mandag 24. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 25. Kveldstur i Hakadal
Torsdag 27. Nærtur i Søndre
Søndag 30. Skautur med gruvebesøk

Oktober
Mandag 1. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 2. Kveldstur i Søndre
Torsdag 4. Nærtur i Søndre
Fredag 5. Krudtværket    
 Introtur med Nav
Søndag 7. Veslekollen og Varingskollen
Mandag 8. Nærtur i Hakadal
Tirsdag 9. Kveldstur i Midtbygda
Torsdag 11. Elvelangs i fakkellys
Lørdag 13. Spenningsbygruva og Spikertjern 
 For nye og «gamle» nittedøler
Søndag 14. Ørfiske og omegn
Mandag 15. Nærtur i Hakadal
Torsdag 18. Nærtur i Søndre
Lørdag 27. Grøss og gru i Krudtværket –
 Barnas Turlag

November/desember:
Torsdager fom. 1.11 tom. 13.12 
Vinterfotturer midt i bygda
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Vi møter våren!  
Søndag 8. april
Klokka er allerede flyttet til 
sommertid, og det er på høy tid 
å møte våren.  Også i år skjer det ved en liten 
kveldstur til idylliske Vårjevndøgnkollen, i 
området Brente på Tumyrhaugen.  Der er det 
fine møbler som dugnadsgruppa i samarbeid med 
velvillige grunneiere har sørget for, og det gjør at 
vi kan sitte godt rundt bålet.
Vi går den korte veien til samlingsplassen, 
der det blir bål og skaukaffe og allsang med 
kormedlemmer fra Kosak.  Ta på deg varme klær 
og noe å sitte på.  Hvis det fortsatt er snø i Marka, 
er det fine akebakker for barna der, så ta i så fall 
med akebrett.

Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 
16.00. Stien er merket, så det er greit å finne 
veien også etter kl. 16.00.
Passer for: Barn og voksne
Turens lengde: 2 km t/r
Turledere: Eva Haukeland 970 45 636, Bjørn 
Finstad 905 36 782 og Astrid Pavlov 938 19 130

APRIL Les om fargekodene og gradering av turene på side 5

Fellesturene våre
Vi åpner tursesongen 2018
Søndag 29. april
Selvfølgelig åpner vi årets tursesong 
på Jensrud denne gangen også! 
Det er blitt en solid tradisjon at Turkameratene 
Nittedal Turlag markerer åpningen på den 
tidligere husmannsplassen i Lillomarka.  Også 
de trofaste sangartistene Elin Prøysen og Egil 
Johansson er blitt en del av tradisjonen, så de 
kommer med godt humør og kjære sanger.  
Staven 4H som disponerer Jensrud, er vår faste 
samarbeidspartner på åpningsarrangementet, og 
de steker pannekaker mens vi koker skaukaffe på 
bålet.
Denne søndagen er samtidig Finn Fram-dagen 
for orientering.  Nittedal Orientering tilbyr 
derfor instruksjon i kart og kompass og både 
lette og litt vanskeligere o-løyper som alle kan 
prøve.  De som synes dette er gøy, kan forsøke 
seg på flere poster i Skautur’n.  All aktivitet i 
forbindelse med o-løyper må være avsluttet 
innen kl. 12.00. Da starter konserten med Elin 
Prøysen og Egil Johansson.

Oppmøte: P-plassen til Kruttverket barnehage kl. 
10.30.  Løypa inn til Jensrud er merket.  Alternativt 
gå skogsbilveien fra Sagtomta til Jensrud. Denne 
passer godt for familier med barnevogn eller de 
som liker å gå på vei. De som vil prøve seg på 
orientering, møter på Jensrud kl. 10.00.
Passer for: Barn og voksne
Turens lengde: 2 km fra Kruttverket til Jensrud, 
1 km fra Sagtomta til Jensrud.
Turledere: Tina Marie Kjerstad 476 10 616 og 
Dag Helland Pettersen 901 52 849

Tradisjonen tro blir det sesongåpning på Jensrud i 
Lillomarka.  En fin søndagstur for både barn og voksne. 
(Foto: Kari Tveøy)
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APRIL 
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Støvelkast hører til de faste innslagene når 8. klassingene kommer til Nydalshytta på Opptur. (Foto: Kari Tveøy)

MAI

Opptur for 8. klassinger 
Onsdag 2. mai
8. klassingene fra Hakadal og Nittedal 
ungdomsskole blir også i år med oss på 
en skoledag med friluftsaktiviteter.  Opptur er 
et samarbeid mellom DNT og skolene og blir 
arrangert over hele landet denne dagen.
Rundturen for våre elever starter på Sagtomta 
ved Kjul.  Derfra går de opp til Brennberget, 
ned til Sørskogen og videre til Nydalshytta.  Der 
blir det rast og aktiviteter før de går tilbake til 
Sagtomta. Rundturen følger blåmerket sti og er 
skiltet med Opptur.

Oppmøte: Elevene blir hentet med busser på 
skolene kl. 08.30.
Turens lengde: I underkant av 10 km
Turledere: Linda Rundquist Parr 456 65 780 og 
Milli Lilleeng 469 24 676 

Vårtur i Lillomarka
Søndag 6. mai
Dette blir en lang tur på ca 15 km, med 
en stigning på 150-200 meter. Turen 
starter på Kjul, går gjennom området og opp 
i skogen på umerket sti til vi kommer inn 
på den blåmerkede gamle kjerreveien til 
Skredderudtjernet. Navnet Skredderud kom 
med skredder Amund Olsen som slo seg ned 
der i 1712. Videre går turen på blåmerket sti til 
Kjulstjern og Sørskogen. 

Sørskogen var en av de mange gamle 
husmannsplassene i Nittedal, men ble eget bruk 
fra 1833.   Sørskogen var Milorgbasen under 2. 
verdenskrig som tyskerne aldri fant. Sørskogen er 
en hyggelig markastue som er åpen hver søndag 
om sommeren.  I skisesongen er kafeen åpen hver 
lørdag og søndag.  Fra Sørskogen går vi videre 
på sti til Sinober. Det blir anledning til pauser og 
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MAI

å kjøpe noe å bite i både på Sørskogen og Sinober.
Etter Sinober går vi videre på blåsti i retning 
Movatn til stedet Burås som var bosatt av finnen 
Lars allerede i 1674. Deretter følger vi sti fra 
Burås ned til Jensrud.  Deler av denne stien 
ble skiltet og blåmerket i fjor.  Fra Jensrud går vi 
videre på skogsbilveien til Sagtomta og oppover 
i retning Sørskogen, før vi rett etter Vollen tar av 
veien og følger stien over Krokfaret til Kjul.

Oppmøte: Kjul kl. 10.00.  
Nærmere opplysninger om p-plass kommer i 
annonse og på Facebook
Passer for: Alle som orker en del stigning og en 
viss lengde på turen
Turens lengde: 15 km
Turledere: Birger Andersen 928 91 190, Karl 
Oskar Hagen 900 98 785 og 
Harald Aasen 906 68 564

Gå langt eller kort i 
Gjelleråsmarka
Søndag 13. mai
Lang rute: Vi møtes på p-plassen på Lahaugmoen.  
Gjelleråsen har til alle tider ligget som en grense 
mellom kommuner og som en barriere for ferdsel 
mellom Oslo og Romerike.  Etter hvert som 
tiden har gått, er det blitt laget flere veier over 
denne terrenghindringen, fra de første tråkkene 
hvor dyra bestemte hvor Oldtidsveien skulle gå, 
Gamle Trondheimsvei og nye Trondheimsvei, til 
Djupdalsveien (en del av E6) som sto ferdig i 1968.  
Mange av de farende har vært høvdinger, 
biskoper, prester og konger.  En kan bli litt 
høytidsstemt når en tenker på hvor mange 
mennesker som har vandret gjennom her i 
nesten 1500 år som veien har vært i bruk.
Det er mange hendelser å nevne fra området her, 

Stovnertårnet som sto ferdig høsten 2017, er blitt en attraksjon.  De som går kort rute søndag 13. mai, får muligheten til å 
gå til toppen av tårnet. (Foto:Oslo kommune)
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MAI
som Olav den hellige som banket kristendommen 
inn i raumerne (1022), bisp Nicolas som måtte 
flykte fra kong Sverre og birkebeinerne (1197) og 
kong Karl den 12. som ble stoppet her i 1716 da 
han skulle ta Norge.  Under siste krig var Milorg 
aktive her, og det finnes også noen minner etter 
dette.  Videre finnes gravhauger fra bronsealderen 
(155 – 500 år f. Kr).
Vi går også gjennom Kongedalen som er en trang 
kløft.  Her ble det satt opp trafikkregulering, 
for det var for trangt til å møtes.  På turen går vi 
innom noen flotte gapahuker, og matpausen tar vi 
på Liastua sammen med dem som går kort tur.
Vel møtt til en innholdsrik søndagstur!

Kort rute: Fra p-plassen ved Tokerud skole følger 
vi gangveier gjennom bebyggelsen på Vestli til 
det nye, morsomme Stovnertårnet som sto ferdig 
høsten 2017.  Tårnet er allerede blitt en attraksjon 
for området.  Vi følger spiralveien opp 260 meter 
til toppen av utkikkstårnet, 15 meter over bakken.
Fra tårnet tar vi gangveien opp i skogen og 
kommer snart til den fine lekeplassen utenfor 
Liastua.  Her kan vi leke og ha det morsomt til 
gjengen som går den lange turen, kommer.  Da 
tar vi rasten sammen, inne eller utenfor Liastua. 
Etter rasten er det kort vei ned til p-plassen på 
Tokerud skole.

Oppmøte lang rute: P-plassen Lahaugmoen.  kl.  
10.00. Fra rundkjøringen på Gjelleråsen, ta rv 22 
østover og følg skilt til Lahaugmoen.
Passer for: Historieinteresserte og vante turgåere
Turens lengde: 12-14 km
Turledere: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Birger 
Andersen 928 91 190

Oppmøte kort rute: P-plassen ved Tokerud 
skole kl. 11.00. Dit kommer du ved å følge riksvei 
4 sørover til Fossumkrysset og ta av til venstre 
i retning Stovner.  Kjør rett fram gjennom 
neste rundkjøring og følg Fossumveien til 
Tokeruddalen. Ta til venstre og kjør Tokeruddalen 
til Vestlisvingen, som svinger mot høyre. Følg 

Vestlisvingen til Inga Bjørnsons vei. Ta til høyre 
og kjør Inga Bjørnsons vei cirka 100 meter til 
Tokerud skole.
Passer for: Alle som liker å gå på småveier.  
Traseen passer godt for barnevogner.
Turens lengde: 3 km
Turledere: Haldis Sveen Østby 996 30 366 og 
Milli Lilleeng 469 24 676

Tur på Byveien fra Stryken til 
Hammeren
Søndag 27. mai
Benytt anledningen denne søndagen til 
en guidet tur på en eldgammel ferdselsåre 
mellom Hadeland og hovedstaden.
Vi har ordnet med ekstra togstopp på Stryken 
denne dagen, og der starter turen.  Etter 
Stryken passerer vi området nær Kongsvangskog 
nede ved Hakadalselva der det har ligget 
en middelaldergård.  Gården var et viktig 
stoppested for ferdafolk.  Oppe i lia ligger plassen 
Kongsvangskog.  Sagnet om Kjerringa med staven 
er knyttet til disse stedene.  Stien deler faret med 
Gamle Hadelandsvei opp under Elneshøgda, forbi 
nordmarkplassene Bakken og Trehjørningen. 
Her tar Gamle Hadelandsvei av for å gå videre 
gjennom Lillomarka.  Vi fortsetter langs blåsti i 
retning Maridalen.  Framme ved veien til Sølvvika 
går vi rett over veien der stien opprinnelig gikk, 
og kommer inn på bilveien et stykke lenger opp.  
Vi følger blåstien langs bilveien ned i dalen der 
vi igjen går rett fram i terrenget, over en rygg, og 
kommer ned igjen på bilveien ved Froskeputten.  
Etter et par hundre meter tar vi av vestover og 
kommer opp på Fuglemyrhøgda i noe av det 
fineste terreng Nordmarka kan by på. Ned mot 
Gørjavassdraget ser vi rydningsrøyser og tuftene 
etter Gørjaplassen som ble forlatt en gang på 
1800-tallet.
Nede på bilveien følger vi blåstien videre over 
Kalvsjøhøgda forbi Liggeren og Gåslungen. 
Videre sørover forbi plassen Kamphaug der 
husene ble revet for en del år tilbake.
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Vi følger en eldgammel ferdselsvei mellom Hadeland og hovedstaden denne søndagen og passerer blant annet over vakre 
Fuglemyrhøgda.  (Foto: Ståle Pinslie)

Turen avsluttes på Hammeren i Maridalen.  
Derfra går det buss til Nydalen 24 minutter over 
hver hele time. Fra Nydalen får vi tog tilbake til 
Nittedal 15.52, 17.11 og 17.52.  Turen er lang, 
men terrenget er ikke krevende. Lengden gjør 
likevel at vi regner den som en krevende tur.

Nærmere informasjon om ruta vi skal gå: Hele 
eller deler av veien er tegnet inn på kart fra 
1669, 1760, 1825, 1901.  Så sent som i 1872 
er hele veien tegnet mellom Maridalen og 
Kongsvangskog nord i Hakadal.  Det tyder på 
at dette fortsatt var en viktig ferdselsåre til 
Hadeland. Hele ruta er for øvrig beskrevet på 
side 79 til 81 i Årbok for Maridalens Venner 
2017.  Du kan også finne ruta på lenken https://
www.ut.no/tur/2.19017/

Når du har fått opp denne turen, kan du også 
klikke på Turforslag (4).  Der finner du de tre 
andre historiske turveiene. Hvis du søker på 
Maridalens Venner Årbok 2017, kan du laste 
ned boka og få opp turene og historiske kart 
ved å klikke på QR-kodene.  Har du den fysiske 
utgaven av boka, kan du scanne QR-kodene og 
oppnå det samme.

Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 09.15, toget går 
09.30.  Toget stopper på Stryken kl. 09.43, og vi 
starter vandringen kl.10.00.
Passer for: De som klarer å gå en tur på 25 km
Turens lengde: 25 km
Turleder: Ståle Pinslie 412 94 265
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Bli bedre kjent i det gamle 
Krudtværket 
Søndag 3. juni
Denne søndagen inviterer vi på tur 
til Krudtværket og Waage Dam.  
Vi starter ved Kruttverket barnehage, går ned 
til Ørfiskebekken og følger denne nedover til 
bålplassen ved Kruttmølla i Krudtværket.  Her blir 
det en kort rast og en orientering om Krudtværket.
Barnefamilier og andre interesserte kan gå en 

kort tur opp til Waage Dam Park der det blir 
muligheter for å fiske og bade, hvis været er 
godt.  Vi returnerer deretter til barnehagen.
For historieinteresserte og de som kan tenke 
seg en lengre tur, lover vi en omvisning i 
Krudtværket med innlagt besøk på Kongen.  
Denne gruppa kan eventuelt slutte seg til de 
andre turgåerne ved Waage Dam.

Oppmøte: P-plassen ved Kruttverket barnehage 
i Svartkruttveien kl. 11.00
Passer for: Alle og spesielt barnefamilier, 
også med barnevogn (kort tur).  Turen rundt i 
Krudtværket egner seg spesielt for folk som er 
interessert i lokalhistorie.
Turens lengde: Kort rute 3 km, lang rute – med 
noen bakker – ca. 5 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 991 52 849, 
Erik Andrew 906 93 197, Tina Marie Kjerstad 
476 10 616, Arild Halvorsen 917 28 946 og 
Harald Aasen 906 68 564

Det er både morsomt og interessant å vandre i det gamle 
Krudtværket.  Denne søndagen har du sjansen til å bli 
enda bedre kjent med området.  (Foto: Kari Tveøy)

7-topptur 
Lørdag 9. juni
Denne lørdagen kan du ta turen over 7, 4 eller 2 
topper. Oslomarka har endelig fått sin egen 7-topptur 
i Turkameratene Nittedal Turlags regi.  Det blir 
en feiende flott og krevende tur over 7 topper i 
Romeriksåsene, Nordmarka og Lillomarka med 
mulighet til å korte turen ned til 4 eller 2 topper. 
Dette blir en klassiker og en tur som aktive folk 
i Nittedal og omegn bare må gjennomføre.    En 
gunstig pris for barna gjør turen attraktiv for hele 
familien.  Vi inviterer også idrettslag, skoleklasser 
og bedrifter til å delta. 7-toppturen er en mulighet 
til real teambuilding.   For å gjennomføre turen er 
det nødvendig med trening på forhånd, og her har 
du et solid mål for treningsøktene utover våren.  
Synes du turen over 7 topper blir for lang, har vi 
som nevnt alternative ruter over 4 eller 2 topper.

Oppmøte og mål: Li skole, Birkelundveien 68 
A.  Frist for målgang er kl. 21.00.

Påmelding: Frist for påmelding er 1. juni og 
gjøres på vår nettside: www.nittedal.dntoslo.no           
Pris: For DNT-medlemmer kr 290, ikke-
medlemmer kr 340.  Barn under 18 år kr 150.  
Prisen inkluderer busstransport og solid middag 
på Sørskogen, samt startpakke med blant annet 
kart.  Det er mulig å hente startpakke med 
klippekort, kart og beskrivelse på Li skole fredag 
8. juni fra kl. 16.00 til 19.00.

Tur over 7 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 07.00.  
Buss kjører til Jordstasjonen i Hakadal kl. 07.30
Ruta går over følgende 7 topper: Rundkollen 592 m, 
Fugleknattene 557 m, Bukollen 522 m Varingskollen 
546 m, Veslekollen 517 m, Brennberget 441m 
og Høgfjellet 310 m.  Brennberget er en av 
turpasspostene i år, og det samme er Langveggen 
som er Bukollens vestfjellside.  Ta derfor med 
turpasset dersom du ikke allerede har klippet på 
disse turmålene.
Spise/drikkestasjoner: Alle må ha med solid 
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Fjorårets matstasjon på Høldippelen, med gratis fiskekaker og gulrøtter, ble en særdeles velkommen stopp for 
toppturvandrerne.  (Foto: Kari Tveøy)

matpakke og drikke.  Det blir mulig å kjøpe 
kaffe og vafler i Husflidslagets utsalg på Hakadal 
stasjon.  På venterommet til Hakadal stasjon 
kan også vannflasker fylles opp.  Hakadal 
Idrettslag holder kafeen åpen på toppen av 
Varingskollen.  Neste drikkestasjon er bålplassen 
ved Høldippelen hvor KIWI Hagan sponser oss 
med fiskekaker og gulrøtter.  Middag serveres 
på Sørskogen etter passering av 6 topper og er 
inkludert i påmeldingsprisen.
Turens lengde: 33 km med totalt 1500 
høydemetre

Tur over 4 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 09.30. 
Buss kjører til Hakadal stasjon kl. 10.00.
Ruta går over følgende 4 topper: Varingskollen 
546 m, Veslekollen 517 m, Brennberget 441 
m og Høgfjellet 310 m. Brennberget er en av 
turpasspostene i år. Ta derfor med turpasset dersom 
du ikke allerede har klippet på dette turmålet.
Spise/drikkestasjoner: Alle må ha med matpakke 
og drikke.  Det blir mulig å kjøpe kaffe og vafler 
i Husflidslagets utsalg på Hakadal stasjon der 
4-toppturen starter.  På venterommet til Hakadal 

stasjon kan også vannflasker fylles opp.  Hakadal 
Idrettslag holder kafeen åpen på toppen av 
Varingskollen.  Neste drikkestasjon er bålplassen 
ved Høldippelen hvor KIWI Hagan sponser oss 
med fiskekaker og gulrøtter. Middag serveres 
på Sørskogen etter passering av 3 topper og er 
inkludert i påmeldingsprisen.
Turens lengde: 22 km med totalt 800 
høydemetre

Tur over 2 topper
Oppmøte og parkering: Li skole kl. 09.30. 
Buss kjører kl. 10.00, først til Hakadal stasjon 
med dem som skal gå over 4 topper, deretter til 
P-plassen i Sørliveien hvor de som skal gå over 2 
topper, starter turen.
Ruta går over følgende 2 topper: Brennberget 
441 m og Høgfjellet 310 m. Brennberget er en 
av turpasspostene i år.   Ta derfor med turpasset 
dersom du ikke allerede har klippet på dette 
turmålet.  Ta med mat og drikke. Middag serveres 
på Sørskogen etter passering av Brennberget og er 
inkludert i påmeldingsprisen.
Turens lengde: 13 km med totalt 350 
høydemetre
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Svarttjernshøgda og trippel-
vasskillet
Søndag 17. juni
DNT Hadeland inviterer oss med på en 
Nordmarka-klassiker.  Vi starter på Tverrsjøen dit 
vi har samkjørt.
Ved Akerselvas mange fosser lå Norges største 
ansamling av industribedrifter på 1800-tallet, 
svært viktig for norsk økonomi frem mot 
1905. At Akerselva kommer fra Ølja i Jevnaker, 
vet nok mange, men på denne turen skal vi 
finne selve kilden til elva. At vi også får med 
oss kilden til Nitelva er en bonus. Tre store 
vassdrag, Akerselva, Nitelva og Drammenselva 
har et felles utspring her inne ved Juthaugen og 
Puttmyrene. Vi går mye skauleis langs myrer 
og småkoller, men følger merket sti opp til 
Svarttjernshøgda (716,6 moh), og ned fra åsen. 
Vi raster på toppen av Svarttjernshøgda som er 
Nordmarkas høyeste punkt, og minst en gang til 
inne ved Juthaugen. 

Oppmøte: P-plassen ved Hakadal ungdomsskole 
kl. 09.00. Vi kjører sammen til Jevnaker der 
vi møter turvenner fra Hadeland ved Esso-

stasjonen kl. 10.00.  Derfra samkjører vi til 
Tverrsjøen. Bompenger betales med sms.
Passer for: Vante turgjengere
Turens lengde: 7 km
Turleder: Leif Grenager Koch 
924 82 626/61 32 59 24

Sankthanstur til Slåttemyra 
Søndag 24. juni
Denne søndagen er sankthansdagen, 
og sammen med Maridalens Venner 
og Nittedal Historielag inviterer vi, tradisjonen 
tro, til orkidesafari på Slåttemyra. Vi går de to-tre 
kilometerne fra Nittedal stasjon til Slåttemyra, 
der det blir underholdning, skaukaffe og 
orkidesafari.  Tilbaketuren går langs en annen 
trasé, men vi ender på Nittedal stasjon ca. 
kl.16.00.

Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 10.20 når toget 
nordfra kommer.  Arrangementet på Slåttemyra 
starter kl. 12.00.
Passer for: Voksne og barn
Turens lengde: 6 km
Turledere: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Linda 
Rundquist Parr 456 65 780

Vi samles på idylliske Slåttemyra sankthansdagen, til musikk og sang og orkidesafari. (Foto: Milli Lilleeng)
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Nordmarkstur til Fjellsjøen
Søndag 29. juli 
DNT Hadeland inviterer oss til en tur i 
Nordmarka.  Vi starter på Harestua holdeplass 
og samkjører derfra til Sørli. Fra Sørli går turen 
til Holoa, videre forbi Sæterputten til Fjellsjøen, 
bortom Fjellsjøhytta, videre langs vannet mot 
Fønntjenna og Tvillingtjenna.  Vi fortsetter forbi 
Styggdalen og Fjellsjøhøgda og tilbake til Sørli.
Oppmøte: P-plassen ved Hakadal ungdomsskole 
kl. 09.30.  Vi kjører sammen til Harestua 
holdeplass der vi møter hadelendingene kl. 10.00.  
Derfra blir det felles kjøring til Sørli.
Passer for: Middels vante turgåere
Turens lengde: 9 km
Turledere: Per Gamborg-Nilsen 61 32 33 76 og 
Vidar Bollum 938 54 041

Bade, fiske og gå i Lillomarka 
Søndag 12. august
Også denne søndagen kan du 
velge om du vil gå en lengre eller en kortere tur.
Lang rute: Turen går til Lilloseter, og på vei dit 
passerer vi flere severdigheter som har sin egen 
historie.  Fra Slattum skole følger vi lysløypa et 

lite stykke før vi går inn i skogen på en gjengrodd 
sti til Haugersetra.  Videre går vi et kort stykke 
gjennom tett skog fram til lysløypa, og denne følger 
vi videre til Høyfjellsmyra.  Der har det skjedd ting 
som svært få kjenner til. Masjørgengruva er neste 
stopp før vi fortsetter til Skredderud, Dalbekk og 
Lilloseter der vi tar matpausen.  Etter hvilen går 
vi ned til Dalbekk og ser på milorghytta.  Derfra 
følger vi en annen sti til Skredderud og videre på 
sørøstsiden av vannet, over Rudsetra, Høyfjellet og 
ned til Slattum skole. Stivalget kan bli endret.
Kort rute: Velger du denne, så følger den lysløypa 
til Skredderud, og der kan det bli både bading og 
fisking.  Turlaget har fiskestenger som vi låner ut 
til barna som blir med på tur.  Vi går samme vei 
tilbake til Slattum skole.
Oppmøte lang rute: P-plassen på Slattum skole, 
lang tur kl. 10.00,
Passer for: Lang rute passer for dem som ikke er 
redd for noen motbakker og stiløst terreng.
Turens lengde: 14 km
Turledere: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Birger 
Andersen 928 91 190, Harald Aasen 906 68 564
Oppmøte kort rute: P-pl. Slattum skole kl. 11.00
Passer for: De som ikke vil gå så lang tur, fint å 
trille barnevogn.
Turens lengde: 5 km
Turleder: Arild Halvorsen 917 28 946, Bodil 
Arnheim 984 98 487 og Harald Arnheim 95794 569

På veien til Lilloseter stopper vi blant annet ved 
Masjørgengruva. (Foto: Milli Lilleeng)
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Fjelltur fra hytte til hytte
Søndag 12. august til lørdag 18. august
Vi legger opp til en uforglemmelig, men krevende 
tur når vi drar til Jotunheimen Vest, for å gå 
gjennom Utladalen som mange kaller den vakreste 
ruta i hele Jotunheimen.  Det blir samkjøring 
til Turtagrø hotell på Sognefjellveien i Luster 
kommune.  Her parkerer vi bilene og overnatter. 
Dagen etter starter vandringen, vi skal opp til 
Fanaråken 2068 moh.  Her skal vi overnatte i 
Norges høyest beliggende DNT-hytte. Turen går 
videre ned til Skogadalsbøen, Vetti gard, Avdalen 
gard og siste overnatting blir på Svalheim gard 
i Øvre Årdal.  Fra Øvre Årdal tar vi buss opp 
Tindevegen tilbake til Turtagrø hvor bilene står 
parkert.

Turen gjennom Utladalen byr på fantastisk 
panorama mot de ville fjellene i Skagastølstindene 
og Hurrungene.  Vi passerer Vettismorki med 
setervoller og eldgamle furutrær og kan beundre 
Vettisfossen, Norges og Nord-Europas høyeste, 
uregulerte fossefall.  Fossen har 273 meter fritt fall.

Nærmere opplysninger, beskrivelse og utstyrsliste 
finner du på vår nettside www.nittedal.dntoslo.no.

Påmelding: 1. mai – 20. juni på nettsiden vår.  
Maks antall er 15 personer. DNT-medlemskap er 
nødvendig.
Pris: kr 7.900 hvorav kr 2.000 betales ved 
påmelding via nettsiden. Restbeløp kr 5.900 
betales innen 20. juli.   
Prisen omfatter seks overnattinger inkludert 
frokost og nistepakke alle dager.  Middag er 
inkludert alle dager bortsett fra reisedagene.  
Reise: Vi samkjører i færrest mulig biler til 
Turtagrø hvor bilene står parkert til vi er tilbake 
etter fjellturen.  Passasjerer betaler kr 600,- til 
sjåføren.  Bussreisen opp Tindevegen fra Øvre 
Årdal til Turtagrø er inkludert i prisen.
Turledere: Nils Petter Petlund tlf. 414 52 233, Gry 
Hesselberg 915 49 224

Vi overnatter på Fannaråkhytta, Norges høyest beliggende 
DNT-hytte, 2068 moh. (Foto: DNT)
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AUGUST
Familiedagen på Råsjøen – 
med villmarkstur på kjøpet
Søndag 19. august
Vi samarbeider med Nittedal 
og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening om det 
populære familiearrangementet på Råsjøstua i 
Romeriks-åsene.  Denne dagen kan alle kjøre opp 
og parkere på Hakkim. Derfra er det fint å gå, 
sykle, trille barnevogn de fem kilometerne inn til 
Råsjøen.
Siden vi turkamerater liker å ha noe ekstra på lur, 
tilbyr vi denne gang en villmarkstur på kjøpet, Det 
betyr at vi starter fra Aas Gaard, nærmere bestemt 
ved skiltfurua i krysset Lunden/Gamle Raasjøvei. 
Vi følger denne veien noen meter før vi svinger 
inn på en alternativ rute oppover i Kudalen.   Snart 
er vi oppe i Høgbråtasvingen.  Herfra følger 
vi høydedraget mellom Gml. Raasjøvei og 
Buvannsfløyta til Lauvtangen.  Denne ruta 
er mer variert enn den vanlige, blåmerka stien til 
Lauvtangen, men ikke mye lengre.  Fin utsikt er det 
også underveis på denne strekningen som går over 
fine, små knauser. Ved Lauvtangen er det er mulig 
med en rask dukkert før vi må videre.  Herfra følger 
vi samme rute som vi har hatt de siste årene, forbi 
Svartvann til Store Elsjø og veien inn til Råsjøstua.

Tilbake tar vi den vanlige stien til Hakkim og 
håper på bilskyss ned til Aas Gaard.

Oppmøte: På Aas Gaard kl. 09.30.  Alternativt 
buss 390 til Kongskog. Bussen er der kl. 09.28, 
turleder viser vei herfra.  Alle samles i krysset 
Lunden/Gamle Raasjøvei kl. 09.45.
Passer for: Alle som liker noen motbakker og 
urørt terreng.
Turens lengde: Aas Gaard (evt. Kongskog) – 
Råsjøen 10 km.
Turledere: Halvor Gundersen 908 38 133, Ståle 
Pinslie 412 94 265, Mette og Eilif Henriksen 952 
13 736

Tur fra Åneby til Strøms-
kollen og Høldippelen 
Søndag 26. august
På denne turen kan du velge 
mellom kort og lang trasé.  Den første delen av 
turen går vi uansett sammen.  Fra Åneby stasjon tar 
vi en fin sti bratt oppover til Strømskollen og følger 
stien videre ned til Høldippelen. Her tar vi rasten, 
og på bålplassen kan det tilberedes varm lunsj.  
Dugnadsgjengen har sørget for gode sittemøbler.  
Kanskje frister det også med en deilig dukkert på 
denne populære badeplassen?

Lang rute: Fortsetter over begge demningene 
på Høldippelen, videre over området som kalles 
Brente, nord for Tumyrhaugen. En fin sti som går 
parallelt med jernbanelinja fører oss tilbake til 
Åneby stasjon.

Kort rute: Deltakerne her kan ta en lang pause på 
Høldippelen med mat og bading.  Etter pausen 
fortsetter kort tur over den første demningen og 
på sti ned til Tumyrveien.  Derfra følges veien til 
Nittedal stasjon og tog tilbake til Åneby.  Det går 
tog fra Nittedal kl. 14.10 og 16.12.

Oppmøte lang rute: Åneby stasjon kl. 10.30.
Det går tog fra Nittedal kl. 10.10, toget er på Åneby 
kl. 10.15.
Det går tog fra Hakadal kl. 10.06, fra Varingskollen 
kl. 10.08.  Toget er på Åneby kl. 10.12.
Passer for: Alle som liker å gå en lengre tur på 
fine stier.
Turens lengde: 9 km
Turledere: Milli Lilleeng 469 24 676, Jon 
Lindviksmoen 984 16 804, Gry Hesselberg 915 
49 224

Oppmøte kort rute: Samme som lang rute.
Passer for: Barnefamilier og andre som ikke vil gå 
så langt, men som tåler noen motbakker.
Turens lengde: 5 km
Turledere: Kari Tveøy 951 74 749, Solvor Viken 
900 28 163
Vi tar forbehold om endring av togtidene
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SEPTEMBER
Tur på Gamle Hadelandsvei
Lørdag 8. og søndag 9. september
Dette blir en av DNTs nye, historiske 
vandreruter i jubileumsåret 2018, og nå 
har du sjansen til en guidet tur på en eldgammel 
ferdselsåre mellom Hadeland og hovedstaden. 
Fordi vi skal overnatte og servere mat, må vi 
ha påmelding innen 1.september, og vi kan 
maks være 30 deltakere. Det vil bli en rimelig 
deltakeravgift 
til dekning av 
overnatting, middag, 
frokost og matpakke.

Vi møtes på Nittedal 
stasjon for å ta tog 
til Stryken, og vi har 
ordnet med ekstra 
togstopp på Stryken 
denne dagen.

Etter Stryken passerer 
vi området nær 
Kongsvang hvor 
det har ligget en 
middelaldergård.  
Gården var et viktig 
stoppested for ferdafolk.  Oppe i lia ligger 
plassen Kongsvangskog.  Sagnet om Kjerringa 
med staven er knyttet til disse stedene.  Stien 
går videre opp i retning Elneshøgda forbi 
nordmarksplassene Bakken, Trehjørningen, 
Fredrikstad og Laskerud.  Videre inn i 
Lillomarka over Burås og Sinober.  Her ender 
turen vår på lørdag og vi skal overnatte på 
DNT-hytta Nydalshytta. Etter at vi har spist 
middag her, vil Ståle Pinslie fortelle om Gamle 
Hadelandsvei og hvordan han klarte å finne 
sporene etter denne gamle ferdselsåren.

Søndag går vi fra Nydalshytta og fortsetter turen 
sørover gjennom Lillomarka.  Ruta avviker 
i noen partier fra blåmerket sti, som lenge 
har vært regnet som traseen hvor Gamle 
Hadelandsvei har gått.  Stien vår går et stykke 

vest for Sørskogen og Lilloseter. Vi kommer fram 
til Stig på Årvoll.  Herfra tar vi buss 25 over til 
Kjelsås og tog nordover til Nittedal og Hadeland. 

Nærmere informasjon om ruta vi skal gå: Hele 
ruta er beskrevet på sidene 43 - 76 i Årbok for 
Maridalens Venner 2017.   Forfatter av Årbok 
for 2017 er stifinner Ståle Pinslie som har brukt 
år på å spore opp denne gamle ferdselsåren.  

På side 61 i boka vil 
du finne Ståles kart 
over ruta vi skal gå 
første dagen.  Hele 
ruta står på et kart på 
side 43.  Det finnes 
ikke gamle kart som 
viser hele traseen, 
men deler av traseen 
er tegnet inn i gamle 
kart.  Spor i terrenget 
og kunnskap fra 
lokalkjente har gitt 
svar på hvor ruta i 
sin helhet har gått.  
Turen går forbi 
mange interessante 

plasser, blant annet skal vi se på gravrøyser fra 
bronsealderen som er funnet her.  Du finner 
hele ruta også på følgende link:  https://www.
ut.no/tur/2.19016/

Hele turen, begge dagene er på ca. 45 - 50 
km.  Terrenget vi skal gå er ikke krevende, men 
turen lengde gjør at vi likevel kan regne den 
som en krevende tur.  Det gjelder jo å ha en viss 
utholdenhet for å følge flokken over to dager.

Oppmøte: 8.9. på Nittedal stasjon kl. 09.15, vi 
tar tog kl. 09.30. Toget er på Stryken kl. 09.43 
og vi starter vandringen fra Stryken stasjon kl. 
10.00. 
Passer for: Alle med en viss utholdenhet
Turens lengde: Totalt for begge dager 45 – 50 km
Turleder: Ståle Pinslie 412 94 265

Etter å ha gjort unna Gamle Hadelandsvei gjennom Nordmarka 
og nordre del av Lillomarka, overnatter vi på Nydalshytta før vi 
tar resten av turen på søndag. (Foto: Kari Tveøy)
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SEPTEMBER
Kveldstur til Klattertjern ved Harestua

Busstur til «Eventyrlige Stange Vestbygd»

kafferast før vi rusler ned til bilene igjen.
Oppmøte: P-plassen ved Hakadal ungdomsskole 
kl. 17.30. Derfra samkjører vi til Svartbekken og 
starter turen kl. 18.00. P-avgift betales per sms.
Passer for: Alle som liker å gå tur
Turens lengde: 3 km
Turleder: Leif Grenager Koch 924 82 626/
61 32 59 24

Vi regner med å være tilbake i Nittedal ca. kl. 20.30.
Siden vi skal reise med buss, må vi ha bindende 
påmelding senest 1. september.
Oppmøte: Bussen går fra Nittedal stasjon kl. 
09.00, fra Dam kl. 09.05, fra Slattum kl. 09.10, 
fra Hagan kl. 09.13.
Passer for: Trente turgåere
Turens lengde: 16 km
Påmelding: Må skje innen 1.9. på vår nettside 
nittedal.dntoslo.no
Pris: Kr 910 med akevittsmaking, kr. 810 uten. 
Prisen inkluderer busstransport og omvisning med 
akevittforedrag på Atlungstad brenneri, samt middag 
med et rikholdig koldtbord med lokale delkatesser.
Turledere: Nils Petter Petlund 414 62 233 og 
Haldis Østby 996 30 366

Onsdag 12. september
DNT Hadeland inviterer oss på kveldstur til 
idylliske Klattertjern.
Fra Døli samkjører vi til Svartbekken, 
Vestbygdveien ovenfor Harestua.  Her møter vi 
våre turvenner fra Hadeland. Vi rusler og prater 
på god sti opp til Klattertjern.  Her er det mange 
idylliske rasteplasser, og vi tar en lang og god 

Vi vandrer langs vakre strekninger på Mjøsstranda, med start og slutt på Atlungstad brenneri der vi får omvisning og 
akevittforedrag.  (Foto: Paul Martin Tøraasen)

Søndag 16. september
Vi reiser med buss til Ottestad, rett sør for Hamar, 
i Stange kommune.  Der vandrer vi på den 
vakre Ottestadstien gjennom velholdt og variert 
kulturlandskap, gjennom litt skog og på vakre 
strekninger langs Mjøsstranda.  Vandreturen 
begynner og slutter på Atlungstad brenneri som står 
på Riksantikvarens liste over tekniske og industrielle 
kulturminner.  I innhøstingssesongen produseres 
det brennevin her, som igjen blir til flere varianter 
av akevitt.  
Etter runden på Ottestadstien får vi omvisning 
i brenneriet og påfølgende akevittforedrag med 
smaksprøver på fire ulike akevitter for dem som 
ønsker det.  Før vi reiser hjem spiser vi middag – 
koldtbord med kortreiste og sesongbetonte råvarer.  
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SEPTEMBER
Søndre Holterkollen 
og Søndre Ovann 
Søndag 23. september
Du kan velge mellom to fine turer fra samme 
utgangspunkt som er Nittedal kirke.
 
Lang rute: Går langs blåmerket sti til Tysilen og 
videre på umerket sti nordvest mot Holterkollen. 
Stien går i skogsterreng til vi kommer til en 
god rasteplass på en kolle. Der tenner vi bål, og 
det blir mulighet for grilling av medbrakt mat/ 
pølser. Tilbake går vi en annen sti og kommer 
ned til Søndre Ovann hvor fiskerne på kort rute 
er. Her kan vi ta turpassmål nr 12. Så returnerer 
vi på sti over Tysilen, med fin utsikt over bygda, 
tilbake til utgangspunktet. 
Husk Turpassheftet!

Kort rute: Fra kirken går vi sammen med 
deltakerne på lang rute langs blåmerket sti opp 
til stiskillet mot Tysilen.  Derfra går vi over 
Tysilen til Søndre Ovann der det er mulig å 
prøve fiskelykken.  Vi tenner bål for grilling av 
medbrakt mat/pølser og eventuelt fisk.  Turlaget 
kan låne ut seks fiskestenger, men ta gjerne med 
din egen, hvis du har.

Oppmøte lang rute: P-plassen ved Nittedal 
kirke kl. 10.00
Passer for: Barn og voksne som kan gå i 
motbakker
Turens lengde: 9 km
Turledere: Anne Engan 928 61 127, Mette Erlien 
996 00 846, Bente Kværnhaug 938 40 101, Mette 
og Eilif Henriksen 952 13 736/924 33 258

Oppmøte kort rute: P-plassen ved Nittedal 
kirke kl. 10.00
Passer for: Barn og voksne som vil gå litt 
kortere og prøve fiskelykken
Turens lengde: 5 km
Turledere: Informasjon ved Anne Engan 928 
61 127

Skautur med gruvebesøk
Søndag 30. september
Denne søndagen tilbyr vi en 
kort og en lang rute.  Begge går 
på østsiden av dalen, og vi forsøker å få til en 
felles rast ved Søndre Ravndalstjern.

Lang rute: Går i variert terreng på stier, litt 
grusvei og en del oppover- og nedoverbakker. 
Vi besøker Kirkebygruva som var en koppergruve 
i et dagbrudd. Her lå kopperkisen høyt oppe i 
dagen, men dessverre fant man ikke noe dypere 
ned.  Vi går gjennom mye gammel og urørt skog 
i mosegrodde områder, og får en følelse av å gå 
i villmarka på deler av turen.  Rasten tar vi nord 
for Søndre Ravndalstjern, kanskje sammen med 
turgåere som går kort rute.
Etter rasten fortsetter langtraverne turen 
over Kirkebyhøgdas høyeste punkt på 408 moh, 
før vi drar ned til Hakadal kirke.

Spenningsbygruva er et spennende turmål, og den er også én 
av våre 12 turpassmål, så husk heftet.  (Foto: Kari Tveøy)
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OKTOBER
Kort rute: Følger først blåmerket sti i retning 
Spikertjernhytta, men oppe i lia tar vi av til 
venstre og går inn til Spenningsbygruva. Gruva 
ble drevet av et engelsk gruveselskap i perioden 
1912-1914. De skulle utvinne sinkblende 
som benyttes til blant annet produksjonen av 
messing. Spenningsbygruva er ca. 160 meter 
lang.   Det er lurt å ha godt fottøy hvis en skal 
inn i gruva, og lommelykt er nødvendig.  Gruva 
er et spennende turmål, og en kan gå forsiktig 
flere meter innover.  Etter besøket i gruva går 
vi tilbake til blåstien. Vi følger denne et stykke 
oppover, før vi igjen tar av til venstre på en 
sti som går nordover på østsiden av Søndre 
Ravndalstjern.   På nordsiden av vannet skal vi 
raste.  Kanskje treffer vi turgåerne som går lang 
tur, de skal også ta rasten her.  Etter rasten går vi 
samme vei tilbake.
Husk Turpassheftet, vi besøker post 11 
Spenningsbygruva.

Oppmøte lang rute: P-plassen ved Hakadal 
kirke kl. 10.00. Nordgående buss til 
Hellerudhaugen stopper på Klokkertoppen ved 
Hakadal kirke kl. 09.52.
Passer for: Alle som ønsker en lengre tur, delvis 
i ulendt terreng
Turens lengde: 12 km
Turledere: Einar Skåre 900 77 396, Birger 
Andersen 928 91 190, Harald Aasen 906 68 564, 
Arild Halvorsen 917 28 946

Oppmøte kort tur: P-plassen ved Spenningsby, 
Gamleveien, kl. 10.30. Det er også mulig å ta 
nordgående buss som stopper ved Strøm bru kl. 
10.14.  Sørgående buss stopper samme sted kl. 
10.18.  Fra Strøm bru er det fem-seks minutter å 
gå til Spenningsby.
Passer for: Barnefamilier og andre som ikke vil 
gå så langt.  
Turens lengde: 8 km
Turledere: Milli Lilleeng 469 24 676, Dag 
Helland Pettersen 901 52 849

Veslekollen og Varingskollen 
Søndag 7. oktober
Vi møtes på p-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass.  Derfra følger vi Sørslepen oppover 
og tar en avstikker til Geitberget, en helt spesiell 
og spennende fjellformasjon. Herfra har vi fin 
utsikt, men vær forsiktig!   Utsikten blir virkelig 
storslagen når vi litt senere kommer opp på 
Veslekollen, 517 moh.  Ved klart og fint vær 
kan vi se helt 
til Sverige.  
Det vakre 
landskapet med 
bare 
svaberg gjør 
dette området 
på toppen av 
Veslekollen 
til en sjelden 
naturperle.  Har 
du ikke vært 
her oppe før, 
benytt denne 
muligheten.
Fra Veslekollen 
klatrer vi 
opp de siste 
høydemeterne 
til toppen av Varingskollen, 564 moh.  Her holder 
HIL kafeen i Varingstua åpen for oss, slik at vi kan 
ta rasten innendørs.
Retur fra kollen går via Nordslepen tilbake til 
Varingskollen holdeplass.  Det er også mulig å ta 
blåstien sørover mot Nittedal stasjon.

Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen 
togholdeplass /alpinanlegg kl. 10.30.
Tog fra Nittedal og Åneby ankommer kl. 10.17.  
Tog fra Hakadal ankommer Varingskollen 10.08.
Passer for: Voksne som tåler motbakker og barn 
som er vant til å gå på tur.
Turens lengde: 8 km
Turleder: Ståle Pinslie 412 94 265, Anne Engan 
928 61 127 og Milli Lilleeng 469 24 676

Veslekollen er en naturperle, og 
ekstra spennende er det å se hva som 
finnes i postkassa der. (Foto: Kjersti 
Johannessen)
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OKTOBER

Elvelangs i fakkellys
Torsdag 11. oktober
Denne torsdagen ønsker vi alle, store og små, 
velkommen til lysfest langs Ørfiskebekken, 
gjennom området der Nitedals Krudtværk 
lå i sin tid. Her har vi, i samarbeid med 
Nitedals Krudtværks Venner og med støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB, laget sitteplasser, 
bålplass og informasjonstavler. I fjor kom også 
minnetavlen med navn på dem som omkom i 
eksplosjoner, på plass.

Samarbeidspartnere på årets lysfest er speiderne 
og Nittedal Teater.  Vi kan derfor vente oss flere 
overraskelser langs fakkelløypa.

Oppmøte: Det blir musikk og moro på Nittedal 
stasjon fra kl. 17.30.  Tog nordfra kommer kl. 17.36, 
og lokalbussen fra Mo og Rotnes kommer kl. 17.48. 
Vi går fra stasjonen kl. 18.00.
Passer for: Voksne og barn som vil ha en 
opplevelse i kveldsmørket
Turens lengde: 4 km
Turleder: Dag Helland Pettersen 901 52 849

Høsttur til Ørfiske og omegn
Søndag 14. oktober
Valget er ditt - bli med på en kort tur opp til Ørfiske 
eller på en litt lengre tur i området ved vannet.
Vi møtes på samme sted, og både den korte og den 
lange ruta følger stien langs Ørfiskebekken forbi 
Brattfoss. Hvis det er mye vann i bekken, tar vi en 
alternativ rute.
Vel oppe ved Ørfiske, Nittedals største innsjø, har 
vi felles rast med bål og skaukaffe.  Etter rasten går 
kort tur tilbake til Sørli, mens lang tur går videre 
til Svenskevika.  Herfra følger vi Dragonveien et 
stykke nordover og tar østsiden av Ørfiske tilbake 
til Svenskevika, videre mot Skåltjern og på sti 
tilbake til Sørli.
Oppmøte kort og lang rute: P-plassen i Sørliveien 
kl. 11.00
Lang rute passer for: Alle som vil se mer av 
Ørfiskes omegn (blå)
Kort rute passer for: Alle som er fornøyd med å gå 
opp til Ørfiske og tilbake 
Turens lengde: Kort tur er 6 km, lang tur er 12 km
Turledere: Milli Lilleeng 469 24 676 og Kristi 
Ringard 916 90 579

I oktobermørket passer det ekstra godt med en lysfest i Krudtværket. (Foto: Kari Tveøy)



25Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn 25Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

Tirsdager – kveldsturer i Hakadal, Midtbygda og Søndre
Kveldsturene våre går i alle deler av bygda. (Foto: Kari Tveøy)

Tirsdag 24. april
Oppmøte: Hakadal kirke kl. 18.00

Tirsdag 8. mai
Oppmøte: P-pl. ved Skytta barnehage kl. 18.00

Tirsdag 15. mai
Oppmøte: Nittedal stasjon kl.18.00

Tirsdag 22. mai
Oppmøte: Spenningsby, Gamleveien kl.18.00

Tirsdag 29. mai
Oppmøte: P-plassen ved Slattum skole kl. 18.00

Tirsdag 5. juni
Oppmøte: P-plass innerst i Tumyrveien kl. 18.00

Tirsdag 12. juni
Oppmøte: Åneby stasjon kl. 18.00

Tirsdag 19. juni
Oppmøte: Nittedal kirke kl. 18.00

Tirsdag 26. juni
Oppmøte: P-plassen i Sørliveien kl. 18.00

Tirsdag 14. august
Oppmøte: Øvre parkering Aas Gaard kl. 18.00

Tirsdag 21. august
Oppmøte: P-pl. ved Skytta barnehage kl. 18.00

Tirsdag 28. august
Oppmøte: P-plass innerst i Tumyrveien kl. 18.00

Tirsdag 4. september
Oppmøte: P-plassen ved jernbaneundergangen 
på Elnes kl. 18.00

Tirsdag 11. september
Oppmøte: Nittedal kirke kl. 18.00

Tirsdag 18. september
Oppmøte: P-pl. ved Kruttverket barnehage kl. 18.00

Tirsdag 25. september
Oppmøte: P-plassen Aas Gaard kl. 18.00

Tirsdag 2. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Slattum skole kl. 18.00

Tirsdag 9. oktober
Oppmøte: P-plass innerst i Tumyrveien kl. 18.00

Turlederne for kveldsturene i Hakadal
Toril Due-Sørensen 959 35 947
Solvor Viken  900 28 163
Jon Lindviksmoen  984 16 804

NÆRTURER
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Turlederne for kveldsturene midt i bygda
Astrid Pavlov  938 19 130
Eva Haukeland  970 45 636
Bjørn Finstad  905 36 782

Turlederne for kveldsturene i Søndre
Anne Engan  928 61 127
Bente Kværnhaug  938 40 101
Nils Petter Petlund 414 62 233

Torsdager – nærturer i Søndre

Mandager – nærturer i Hakadal
Mandag 30. april
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 7. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 14. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 28. mai
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 4. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 11. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 18. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 25. juni
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 13. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 20. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 27. august
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 3. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 10. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 17. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 24. september
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 1. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 8. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Mandag 15. oktober
Oppmøte: P-plassen ved Varingskollen toghol-
deplass kl. 10.30

Turlederne i nærturgruppa i Hakadal
Milli Lilleeng  469 24 676
Halvor Gundersen  908 38 133
Leif Wilskog  481 05 452
Astri Hofsvang  957 23 376
Bodil Arnheim  984 98 487
Harald Arnheim  957 94 569

Torsdag 26. april
Vi går rundt Steinbruvann
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 3. mai
Vi går til Skredderudtjern og Masjørgengruva
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30
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Torsdag 24. mai
Vi går til Kjerringfred og Stovnertårnet
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 31. mai
Turen går fra Spenningsby til Spikertjern
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 7. juni
Vi går fra Nittedal kirke til Holterkollen
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 14. juni
Vi går til Aurevann og Slattumsetra
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 21. juni
Vi går til Kjulstjern
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 23. august
Vi tar turen over kommunegrensa, til Skedsmo.  
Der går vi fra Langgata til Rundetjern.
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 30. august
Vi tar turen over Brennberget til Sørskogen.
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 6. september
Vi går til Breisjøen og Steinbruvann
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 13. september
Vi går i Gjelleråsmarka
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 20. september
Vi går fra Spenningsby til Prekestolen
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 27. september
Vi går til Røverkollen
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 4. oktober
Vi tar turen til diverse tjern i Lillomarka og Slat-
tumsrøa
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Torsdag 18. oktober
Vi avslutter sesongen med tur til Isdammen og 
Ole Høilands hule
Oppmøte: P-plassen ved Skytta barnehage kl. 
10.30

Turlederne i nærturgruppa i Søndre
Karin Akselsen  924 58 030
Anne Eichler  481 31 333
Gry Hesselberg  915 49 224
Bente Kværnhaug  938 40 101
Gunnar Reinertsen 928 49 639
Turid Westerlund  982 06 133
Anne-Grete Østernes 934 17 934

Fortvil ikke selv om tursesongen vår/sommer/høst er over.  For i november starter 
vinterturene våre til fots, og de går hver torsdag.  I november, desember og januar 
går vi i midtbygda, i februar går turene i Søndre og i mars i Hakadal.  Vi møtes kl. 
10.30, henholdsvis på p-plassen i Sørliveien, på p-plassen ved Skytta barnehage og 
på p-plassen ved Varingskollen togholdeplass.

VINTERTURER
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Denne vandregruppa er et samarbeidsprosjekt mellom Turkameratene Nittedal Turlag 
og Nittedal Røde Kors Flerkultur.  Vi inviterer til åtte lørdagsturer, fire introturer på 
fredager med Nav, og selvfølgelig inviterer vi også nye nordmenn til å bli med og gå 
Elvelangs torsdag 11. oktober. I Vandregruppa legger vi spesielt opp til inkludering av 
turgåere fra andre land.  Da er det er viktig at også etniske nordmenn blir med slik at alle 
har noen å snakke norsk med på turene.

Vandregruppa 
for nye og gamle nordmenn

Familietur i Gjelleråsmarka 
Lørdag 21. april
Oppmøte: På Skillebekk kl. 11.00. 
Dit tar vi buss.
Vi går til Stovnertårnet og til Liastua.  
Der tar vi rast, og der er det en fin 
lekeplass.

Farideh Shakouri og Sacida Akrawi er stolte over å være på toppen av Rundkollen. (Foto: Milli Lilleeng)

Familietur langs Ørfiskebekken 
til Ørfiske

Lørdag 5. mai
Oppmøte: Enten på busstopp i 

Kvernstuveien ved Mosenteret kl. 
10.00 eller på p-plassen i Sørliveien 
kl. 10.30.
Fra Sørli rusler vi langs 
Ørfiskebekken og beundrer blåveis 

og hvitveis som vokser ved stien vi 
går på.

I mai kan vi kose oss med synet av blåveis 
langs Ørfiskebekken. (Foto: Kari Tveøy)
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Over Kirkerudjordet og på grønn sti ved 
Glittre

Fredag 11. mai
Oppmøte: Vi går fra Miljøhuset Gnisten kl. 09.30 
og følger den fine stien over jordet til Kirkerud 
gård.  Derfra går vi på grønnmerket sti ved Glittre.
Dette er sesongens første introtur med Nav.

Vi går til Veslekollen med den flotte 
utsikten

Lørdag 26. mai
Oppmøte: Enten på busstopp i Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.00 eller på Nittedal stasjon kl. 
10.30.
Fra stasjonen går vi opp Tumyrveien, over Brente 
og Fossestua til Veslekollen.
(vi kan evt bruke bilde 17 her)

Fra Åneby til Nittedal over Strømskollen

Fredag 1. juni
Oppmøte: Vi møtes på p-plassen ved 
Menybutikken på Åneby kl. 10.00.  Dette er 
sesongens andre introtur med Nav. Vi følger 
en skogssti fra Åneby stasjon. Stien går over 
Strømskollen og vi fortsetter til Nittedal stasjon.

Vi drar på hyttetur - over Brennberget til 
Sørskogen og Kjulstjern 

Lørdag 16. og søndag 17. juni
Oppmøte: På busstopp i Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.30. Derfra samkjører vi i 
privatbiler til Sagtomta.
Vi går over Lillomarkas høyeste topp, stopper på 
Sørskogen der de har veldig gode boller, og går til 
Kjulstjern der det er mulig å bade. Vi får låne spei-
derhytta ved Kjulstjern og overnatter der til søndag.

Ved Kjulstjern kan vi overnatte i speiderhytta. (Foto: Milli Lilleeng)
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Familietur med bading, bål og 
blåbær
Lørdag 11. august
Oppmøte: Enten på busstopp i Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.00 eller på Nittedal stasjon kl. 
10.30.
Fra Tumyrveien går vi til Høldippelen.  Der blir det 
rast med bål og grilling og muligheter for å bade, og 
i området er det fint å plukke blåbær.

Tur til flotte Bukollen
Lørdag 25. august
Oppmøte: Busstopp på Kongskog ved Hagen skole 
kl. 10.30.
Vi krysser riksvei 4 og følger stien langs 
Buvassbekken oppover til Bukollen.  Derfra er det 
vid utsikt over Hakadal.  

Introtur til Klopptjern og Aas Gaard
Fredag 31. august
Oppmøte: Miljøhuset Gnisten kl. 09.30.
Denne introturen med Nav går til Klopptjern på 
Romeriksåsen.  Fra Klopptjern går vi ned til Aas 
Gaard og følger den fine naturstien derfra.

Vi besøker vann i Lillomarka 
Lørdag 22. september
Oppmøte: Enten på busstopp i Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.30 eller på p-plassen ved Skytta 
barnehage kl. 11.00.
Vi raster og tenner bål ved Romstjern.

Introtur i Krudtværket
Fredag 5. oktober
Oppmøte: Busstopp i Kvernstuveien ved 
Mosenteret kl. 10.00.
Derfra går vi opp Kvernstuveien og inn i området 
ved Nitedals Krudtværk.  Der tenner vi bål og 
raster. Dette er sesongens siste introtur med Nav.

Vi vandrer Elvelangs i fakkellys
Torsdag 11. oktober
Oppmøte: Vi møtes på Nittedal stasjon kl. 17.30 
og går derfra kl. 18.00.
Turen går inn i Nitedals Krudtværk-område, der 
det blir musikk og underholdning.

Spenningsbygruva og Spikertjern 
Lørdag 13. oktober
Oppmøte: P-plassen på Mosenteret 
kl. 10.30.  Derfra kjører vi privatbiler til 
p-plassen ved Spenningsby, Gamleveien.
Vi kan velge å gå kort eller lang tur.  Den korte 
turen går til Spenningsbygruva, den lange turen går 
til Spikertjernhytta.

Turlederne for flyktninger og innvandrere
Marit Andrew  951 51 394
Kristi Ringard  916 90 579
Anne Berit Hjermann 997 05 221
Marie M. Nedza  454 27 233
Gitte Korvann  951 74 757
Dag Helland Pettersen 901 52 849
Yrgaalem Girmay  957 24 612
Haldis Sveen Østby  996 30 366 
Solveig Hauger  416 46 335 
Milli Lilleeng  469 24 676
Saskia Heynekamp  970 80 375
Anne Eichler  481 31 333 
Aklilu Tewelde  947 25 022

På Høldippelen er det flott å bade både for voksne og 
barn. (Foto: Kari Tveøy)
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– Lettere å lære norsk 
når vi går på tur

Ekteparet Yrgaalem Girmay og Aklilu 
Tewelde fra Eritrea synes de lærer mer 
norsk når de går på tur med «gamle» 
nittedøler.

– For oss betyr det også mye å bli kjent med 
folk som bor i Nittedal og med kommunen 
her.  Når vi er på tur sammen, lærer vi mye 
om nordmenn, om norsk kultur og norske 
tradisjoner, sier Aklilu.

Aklilu kom til Norge for tre år siden og har 
bodd i Nittedal siden sommeren 2016.  Yrgaalem 
kom hit i desember samme år.

– Jeg fikk høre om Turkameratene da jeg gikk 
på norskkurset på Gnisten, sier Aklilu.  Han 
har alltid likt å gå på tur, og gjennom sine 19 år 
i militæret i Eritrea er han vel vant med å være 
ute på tur under mange slags forhold.

– Men det er mer regn og mer skog i Norge 
enn i Eritrea, ler han.

Yrgaalem har ikke samme bakgrunn som 
ektemannen når det gjelder turgåing.  Men 
hun blir gjerne med på turene og har positive 
erfaringer, også når det gjelder riktig utstyr.

– Jeg har gode tursko og regnjakke, 
selvfølgelig, smiler hun.

Både hun og Aklilu har meldt seg som 
turledere i Vandregruppa. Nå gleder de seg 
til tursesongen 2018 starter for alvor.  De er 
kjent med at TNT også har vinterturer, men 
innrømmer at de ikke er like fortrolige med å gå 
på tur i snøen. Da foretrekker de heller å vente 
til det blir grønt rundt dem.

– Flere flyktninger og innvandrere burde 
bli med på tur.  Det er en kjempefin måte å bli 
integrert på, er Aklilu og Yrgaalem enige om.

Ekteparet Yrgaalem Girmay og Aklilu Tewelde fra Eritrea er glad i å gå på tur, men innrømmer at de foretrekker å gjøre 
det i sommersesongen. (Foto: Kari Tveøy)
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Barnas Turlag Nittedal
I september samles vi igjen til Kom deg ut-dagen i Varingskollen. ( Foto: Kari Tveøy)

Tur til Bergvang gård
Søndag 6. mai
Bergvang gård ligger i Asker og har åpen 
besøksgård med kafe og gårdsbutikk hver lørdag 
og søndag.  Barna kan få hilse på alle dyra på 
gården, de kan få prøve hundekjøring og å ri på 
ponny.  Deltakeravgiften er kr 150 per person.

Turleder: Vibeke Ingebrigtsen

Kanotur på Harestuvannet
Søndag 10. juni
Vi inviterer til kanotur og stiller med kanoer og 
noen redningsvester.  Vi oppfordrer imidertid de 
som har egne redningsvester, om å ta med disse.  
Alle barn må ha med seg en voksen.  Ta gjerne 
badetøy og skift i sekken, for vi håper naturligvis 
på godt vær, så vi kan bade og grille.  Mat – for 
eksempel grillpølser – og drikke må hver enkelt 
deltaker ta med selv.

De som vil være med, må melde seg på innen 7. 
juni til 476 10 616
Oppmøte: Hakadal ungdomsskole kl. 11.00 for 
samkjøring til Harestua.

Turleder: Vibeke Ingebrigtsen

Kom deg ut-dagen
Søndag 2. september
Kom deg ut-dagen er DNTs store nasjonale 
friluftsdag med arrangementer over hele landet.  
I år er det ekstra stas siden DNT fyller 150 år!
I januar var vi på Sørli, i september samles vi på 
HILs langrennsarena i Varingskollen.  Der blir 
det klatretårn, leker og konkurranser, bål, grill 
og skaukaffe.
Oppmøte: Arrangementet starter kl. 11.00 og 
varer til 15.00

Arrangementsleder: Informasjon kommer 
senere.
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Trilleturer
Vi arrangerer trilleturer i Rotnes-området 
torsdager kl. 11.00.  Alle med barn i 
barnevognalder er velkommen til å bli med 
og trille.  Følg oss på Facebook; Barnas Turlag 
Nittedal, for oppdateringer og møtesteder.

Alle med barn i barnevognalder er velkommen med 
på trilleturene våre. (Foto: Kari Tveøy)

Det er verdt å stå i kø for godteri på Grøss- og gruturen i Krudtværket. (Foto: Kari Tveøy)

Grøss og gru i Krudtværket
Lørdag 27. oktober
Vi inviterer til alternativ halloweenfeiring i den 
skumle skogen i gamle Nitedals Krudtværk.  
Vi møtes ved barnehagen i Kruttverket og 
tar med oss lommelykt så vi kan lyse på dem 
som gjemmer seg bak de mørke trærne, og på 
refleksbrikkene som henger der.  Vi brenner bål 
og spiser godteri før vi går hjem igjen.  Vi håper 
du tør å komme?
Oppmøte: P-plassen ved Kruttverket barnehage 
kl. 18.00
Turens lengde: 3 km

Turleder: Informasjon kommer senere.

Barnas Turlag Nittedal
DNT Oslo og Omegn



34 Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

Kulturminner 
i skogsområdene og Nitedals Krudtværk 
«Ut på tur – kjenn bygda di bedre» avspeiler foreningens sterke lokale forankring 
og verdigrunnlag. Levende kulturminner har stor egenverdi, er viktig for identitet og 
tilhørighet og er en av mange virkemidler for å få folk ut på tur.

Takk til 
Akershus Fylkeskommune
for støtten til Turbrosjyren!

Kulturminner defineres vanligvis som alle spor 
etter menneskelig virksomhet, herunder steder 
det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til.

Det er etablert en egen nettverksgruppe for 
dem som er interessert i kulturminner i skogs-
områdene. Si fra hvis du vil være med i denne! 

Ståle Pinslie og Erik Andrew (styrets represen-
tant) sitter i DNTs prosjektgruppe for å merke 
rideveien og fotstien Gamle Hadelandsvei fra Grua 
til Årvoll som en nasjonal historisk vandrerute.

Mange TNT-medlemmer er også involvert 
i tirsdagsdugnader i Krudtværket og i arbeidet 
med å dokumentere og lage en bok om historien 
til Nitedals Krudtværk.

Tirsdagsdugnadene er godt innarbeidet, enten de er i 
Krudtværket eller på bålplasser der det bygges vedboder. 
(Foto: Birger Andersen)

Vi har laget et eget 
Markaleksikon!
I mai 2017 lanserte vi vårt Markaleksikon for Nittedal. Her finner du 
beskrivelser av stedene i Marka innenfor Nittedals grenser. Vi ønsker 
at dette skal være et oppslagsverk for alle tur- og kulturinteresserte i 
Nittedal, en bok som passer å putte i ryggsekken.  Boka inneholder 
også kart der alle steder som blir omtalt, er avmerket og oppført med 
kartnummer og koordinater.
Markaleksikonet koster kr. 250 og kan kjøpes hos Norli på 
Mosenteret.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen JLN og 
Nittedal kommune for støtten til Markaleksikonet.

Erik Andrew og Kari Tveøy

MARKALEKSIKON
for

NITTEDAL

2017

Turkameratene Nittedal Turlag (TNT) 

er et lokallag under DNT (Den Norske Turistforening) Oslo og Omegn. TNT er for alle som vil 

gå på tur, og vi merker og skilter nye blåmerkete stier i Nittedal kommune. 

Vi arrangerer fellesturer og utearrangementer nesten hele året for store og små, der alle er 

velkommen til å delta, om de er medlemmer eller ikke. Vi legger stor vekt på at turene våre skal 

ha et innhold utover det å gå.  Derfor har vi alltid med oss turledere på fellesturene som kan 

mye om sine områder.

Men vi vet også at en del foretrekker å gå turer på egenhånd. Derfor setter vi ut poster i 

skogsområdene i Nittedal (turpass). Dessuten er vi medarrangør for Stolpejakten i Nittedal.  

Vi håper at alle frilufts- og kulturinteresserte vil få glede av dette oppslagsverket med 

beskrivelser av steder og kulturminner som de passerer på sin vei i Marka.   Og at dette 

Markaleksikonet kan bidra til ny kunnskap om de fine naturområdene som omgir oss.

Naturopplevelser for livet

nittedal.dntoslo.no 
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En drømmejobb å være 
turkompis
Fleksibel arbeidstid, god mosjon i frisk luft og mye positiv respons. Å være turkompis er 
en drømmejobb, mener Lars Alexander Lund.

Som navnet sier, handler dette om å være på tur 
sammen med en person som ønsker følge, sier Lars.

– Og for en som trives så godt i skog og mark 
som meg, er jo dette helt perfekt.

Lars Alexander Lund hadde allerede erfaring 
som støttekontakt i Nittedal kommune da han i 
fjor fikk spørsmål om han 
ville være turkompis med 
en mann i 20-årene.

– Det svarte jeg straks 
ja til.  Nå møtes vi én gang 
i uka og er ute på tur i 
omkring tre timer.  Det 
hender også at vi gjør andre 
ting, som å gå på kino eller 
på Teknisk Museum.  Vi har 
god kjemi og trives veldig 
bra sammen.

TNT-prosjekt
I 2017 etablerte imidlertid 
Turkameratene Nittedal 
Turlag et eget prosjekt, 
Turkompis, etter mønster 
fra andre kommuner som 
satser på denne ordningen.  
Prosjektleder i TNT, Kate 
Bye, inviterte til et kurs for 
turkompiser i fjor høst, og 
da var Lars en av dem som meldte seg.

– Per i dag har jeg to brukere som jeg har 
1:1-kontakt med, og det er den ene av disse jeg er 
turkompis for, sier Lars.

Ordningen med støttekontakter er i regi 
av Nittedal kommune. Konsulent Kari Anita 
Eriksen i enhet for tilrettelagte tjenester og 
konsulent Stine Skaug i tildeling og forebyggende 

tjenester registrerer behov og tildeler hvis de har 
tilgjengelige støttekontakter.

Gjerne flere menn
Kate Bye er veldig fornøyd med at Lars har valgt å 
være turkompis.

– For det er jo slik at det 
er flest damer som melder 
seg til slike jobber, mens 
behovet for en turkompis 
er minst like stort for 
menn som for kvinner.  
Selvfølgelig kan damer gå 
på tur med menn, men 
kanskje har to av samme 
kjønn litt flere felles 
samtaleemner, tror Kate. 

– Apropos interesser, 
han jeg går på tur sammen 
med, elsker å gå på 
Stolpejakt!  Så nå gleder 
han seg til årets jakt starter, 
og jeg er naturligvis med, 
selv om dette ikke blir 
skogsturer akkurat, ler Lars.

Han blir alvorlig når 
han understreker hvor mye 
jobben som turkompis og 
støttekontakt gir ham tilbake.

– Jeg ser jo den gleden som brukerne uttrykker, 
og da kjenner jeg enda bedre hvor positivt det er 
for meg å kunne gjøre noe for andre.  For det må 
du naturligvis ha et ønske om når du tar denne 
typen jobb.  Men jeg skulle virkelig ønske at flere, 
og da særlig menn, ville melde seg som turkompis!  
For dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter, 
sier Lars Alexander Lund.

Lars Alexander Lund oppfordrer flere, og særlig 
menn, til å bli turkompis. (Foto: Kari Tveøy)
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Fjorårets 7-topptur ble en suksess, selv om været ikke 
spilte helt på lag med oss. Men da smakte det ekstra godt 
med mat og drikke på Høldippelen.  Årets topptur går 
lørdag 9. juni. (Foto: Kari Tveøy)

Turkameratene 
Nittedal Turlag (TNT) 
er et lokalt turlag under DNT Oslo og 
Omegn, stiftet i oktober 2013.  I 2017 økte 
vi medlemstallet vårt til 1904.

Epost: turkameratene.nittedal@dntoslo.no

Hjemmeside: nittedal.dntoslo.no

Facebook: Turkameratene Nittedal Turlag

Bankkontonummer: 1503 87 96515

Organisasjonsnummer: 940 69 8332 

Styremedlemmene har delt oppgavene slik:
(per 01.01. 2018) 
•  Dag Helland Pettersen 901 52 849
 – dugnader
•  Kari Tveøy 951 74 749
 – media og kommunikasjon
•  Milli Lilleeng 469 24 676
 – turer og friluftsarrangementer
•  Erik Andrew 906 93 197
 – kulturminner
•  Frode Sandersen 952 00 615
 – merking og skilting av stier
•  Kate Bye 996 15 031
 – turkompis
•  Tina Marie Kjerstad 476 10 616
 – Barnas Turlag


