Ullensaker Turlag
Røde Kors Ullensaker

19 var å opprette enda 10 nye grupper, totalt
.

øknader til 151 grupper
var fra lokallag som
tilbudet tidligere
dler til 135 grupper
ca. 4000
kere ca. 95 000
Ullensaker

AKTIV I 100 – Turprogram 2020
Dato/tid

Turmål

18. mars
kl 11.00

Gropaveien- Raknehaugen –
Kverndalen

Kjerrevei og gangvei

1. april
kl 11.00

Hauerseter –
Gapahuk/Hovinfjellet

Stier og kjerrevei

15. april
kl 11.00

Nordbytjernet – Quality/ Elgen
og Ugle

Stier og gangvei

29. april
kl 11.00

Allergot – Teigen –
Langelandsfjellet

Stier

6. mai
kl 11.00

Eidsvoll 1814 – Samarbeid med
Frivilligsentralen

13. mai
kl 11.00

Åssand – Skinnfellholtet –
Pinnebekken - Åssand

3,0 km på stier

27. mai
kl 11.00

Jessheim stadion – Brennifjellet

5,4 km på stier

10. juni
kl 11.00

Hauerseter – Jessheim – Tursti
Nordbymoen

24. juni
kl 11.00

Åreppen – Dyrskueveien –
Hauger – Ullensaker kirke

Kjerrevei, stier

8. juli
kl 11.00

Nes - Dragsjøhytta

Stier

22. juli
kl 11.00

Åssand – Ås skog- Sollia –
Jansbu - Åssand

2,7 km på stier

5. aug
kl 11.00

Borgen skole – Stordammen –
Borgen skole

2,5 km på stier

19. aug
kl 11.00

Nordkisa stadion –
Gapahuk på Korpeberget

5,4 km – kan kortes ned til 2 km

2. sept
kl 11.00

Holt - Holtsetra

3 km - grusvei

16. sept
kl 11.00

Wethal –
Fiskeberget /Hvamsetertjern

3 km – mest grusvei

Ekstratur til Eidsvoll 1814 den 6. mai. Se programmet.

30. sept
kl 11.00

30.sept Mogreina kapell Sandstjernhytta

3,6 km grusvei

Vi tar forbehold om at programmet kan endres dersom det oppstår uforutsette hendelser.
Transport på kortere strekninger benyttes private biler.

14. okt
kl 11.00

Skogmo - Jernbanemarka

3,8 km - sti

28. okt
kl 11.00

Hurdalssenteret

AKTIV I 100 – Turprogram 2020
Om våre turer
Ullensaker Turlag og Ullensaker Røde Kors arrangerer annenhver onsdag fra
18. mars til 24. oktober turer i nærmiljøet på 2-3 timers varighet. Tempo og distanse
tilpasses deltakerne. Alle tar med egen mat og drikke. Vi har også turer til steder
/områder hvor det er nødvendig med transport. Turene vil være gratis for deltakerne.
Turene passer eldre og andre voksne som er hjemme på dagtid og som trenger
å komme i aktivitet.
Målet med Aktiv i 100 er å bedre eldres livskvalitet ved å skape møteplasser for sosial
og fysisk aktivitet, og legge til rette for gode naturopplevelser.
Turene går på onsdager hver 14. dag fra 18. mars til 24. oktober.
Oppmøte kl 11:00 ved Frivillighetens Hus, (Pakkhuset/adm.bygg), Sveavegen 36,
2050 Jessheim.

Transport

Buss

Tog

Buss/Taxi

Informasjon

NB: Oppmøte Jessheim stasjon kl 10:35
Medbragt mat og kaffe

5,1 km på stier

Lunch på Hurdalsenteret

Ullensaker Turlag er del av DNT Oslo og omegn
og arrangerer turer og aktiviteter for alle
aldersgrupper.
I tillegg etablerer vi stier og turløyper
i kommunen i samarbeid med ulike partnere.
Kontaktinfo Ullensaker Turlag:
email: ullensakerturlag@dntoslo.no
nettsider: https://ullensaker.dntoslo.no/

Ullensaker Røde Kors gjennomfører mange ulike
aktiviteter for både unge og eldre innbyggere.
Videre innen Hjelpekorpset beredskap,
opplæring og kursing.
Kontaktinfo Ullensaker Røde Kors:
email: post@ullensakerrodekors.no
nettsider: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/

Ullensaker

