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Kommende aktiviteter 

Pilgrimshelg DNT Ringerike og 

Hadeland Turlag 

 [2. og  3.mai] 

Akerselva. En historisk vandring  

 [9.mai] 

Dugnad på Buvasskoia 

Påmelding: tlf 45033926 (Bjørn Ellingsen) 

 [9. og  10. mai] 

Klatring. DNT ung 

 [10. mai] 

Tur i Gullerudmarka 

 [13 mai] 

Kveldstur på Veme 

 [20 mai] 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

Kjære medlem! 

Dugnad er et felles utført og frivillig arbeid av betydning 

både for fellesskapet og for den enkelte. Dugnadsbe-

grepet er utpreget norsk og ordet «dugnad» har til og 

med vært kåret til Norges nasjonalord. I DNT Ringerike 

har vi gode tradisjoner for dugnad og felleskap. Det er 

en veldig stor og imponerende innsats som legges ned 

og mange synes det er hyggelig å være med på dette. 

Nå er våren her, sommeren står for tur og når snøen er 

borte har vi blant annet stier som skal merkes og koier 

som skal beises. Vi håper at du vil være med, til glede 

for deg selv og andre.  På landsbasis merker  DNT 20 000 

km stier og kvister 4300 km vinterruter. Dugnaden kan jo 

eksempelvis kombineres med en fin tur . Apropos tur. Vi 

har mye flott å by på! Du finner komplett turprogram i 

Skauleisposten og på nett.  Våren er her 

og sommeren står for tur . 

Jeg velger meg april!   

Turhilsen fra daglig leder  

Vibeke  

Buvasskoia -  dugnad på familiens favoritt 

 

Øst for Vikerfjell  på en odde på østsiden av Buvannet i 

Strømsoddbygda ligger Buvasskoia med enkel adkomst 

og idyllisk beliggenhet. Det har vært en omfattende ut-

bygging og restaurering i fjor sommer. Koiesjefer og byg-

gekomite sto for en betydelig innsats sammen med frivilli-

ge som bidro og der omkvedet var « klart vi stiller opp for 

turistforeningen!» . Dette synes vi er formidabelt. Noe 

«finpuss» som maling og beisning gjenstår og du inviteres 

til å være med på  dugnad 9-10 mai, om du har tid og 

lyst. Det blir gitt nærmere informasjon ved påmelding. Du 

er selvsagt velkommen som gjest også.  Se nærmere be-

skrivelser på våre nettsider.  

 

Nyhetsbrev, april 2015 

Ti på topp  

Ti på Topp er en turkampanje fra  

10.mai til 10.oktober.Velg mellom 

å delta alene, på lag med venner, 

familie eller din bedrift. 

De populære kassene settes ut i 

disse dager. Gjør dere klare for 

årets 10 på topp som lanseres 10 

mai torvet i Hønefoss i forbindelse 

med Verdens aktivitetsdag. Heftet 

kan også kjøpes på kontoret vårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tipåtopp.no/ringerike/ 

http://no.wikipedia.org/wiki/Frivillig
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
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Barnas turlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 barn og voksne gikk knappe 2 km fra parkering til Midttjenns-

huken søndag 19 april. Grilling og lek var  i fokus . Sverre og Julie 

var fornøyde deltakere som koste seg i sola med kortstokken de 

fikk av oss . Takk til våre turledere Marianne og Harald for en flott 

tur for store og små!  

Tips! Gå en av årets Ti på topp turer i forbindelse med Verdens 

aktivitetsdag. Den 10. mai arrangerer vi en ny tur til Midttjennshu-

ken for ALLE og oppfordrer deg til å bli med. Se program på våre 

nettsider. 

Jeg velger meg april! 

Jeg velger meg april 

i den det gamle faller, 

i den det ny får feste; 

det volder litt rabalder,- 

dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 

 

Jeg velger meg april, 

fordi den stormer, feier, 

fordi den smiler, smelter, 

fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter,- 

i den blir somren til! 

 

Bjørnstjerne Bjørnson 

Andre nyheter 

Vårskitur med Fjellsportgruppa 

DNT Ringerike arrangerte skitur fra Finse - Geiteryggen T/R 11. -12. 

april. Ni medlemmer ble med på turen og tilfeldighetene gjorde 

at dette ble damenes tur. Lørdag gikk turen over Omnsbreen i 

flott vær. Returen tilbake gikk via Kyrkjedøra. Kuling rett i mot på 

hjemturen var ny erfaring for de fleste men for en mestringsfølelse 

det gav! De var alle glade for kvistingen noe som viser hvor viktig 

denne dugnadsinnsatsen er for at andre får en trygg opplevelse i 

fjellet. Turledere Kjersti og Karin takker hyggelige og spreke delta-

kere for flott tur! 

Månedens dikt 


