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Kjære dugnadsfolk! 

 

Vi har i vinter ikke hatt den beste snøvinteren …  men det kom større      

utfordringer etter hvert.  
 

Årets Dugnadsledersamling var planlagt 13. og 14. mars. Men så kom            

Koronaen…  Denne samlingen ble avlyst, som så mange andre  

arrangementer. Dugnadsmenyen var sendt ut før jul til dugnadsledere og 

til dugnadsdeltagere etter jul. I år ble ikke Frivillighetsregisteret benyttet til 

påmelding, men den gamle gode måten. Så, da Norge og resten av verden 

stoppet opp var listene så godt som ferdige. DNT Oslo og Omegn måtte, 

som mange andre, permittere ansatte. Lise Havik ble permittert, og kom 

tilbake i halv stilling først i begynnelsen av mai og full stilling i juni.    
 

Til tross for dette ser det ut som de aller fleste dugnader er godt dekket opp.  Samt at dugnadsfolket har fått de         

dugnader de stort sett har ønsket seg. Noen endringer måtte likevel gjøres etter hvert, bl.a. der hvor dugnads-

ledere  ville komme i karantene. I år har det kommet veldig mye snø i fjellet, og snøsmeltinga er kommet sent i 

gang. Derfor vil nok noen dugnader bli forskjøvet litt.  
 

Til årets vardekurs var søkningen bra, men styret valgte å avlyse denne – eller utsette til neste år. Hva vi gjør med 

årets årsmøte som er planlagt på Kobberhaughytta vet vi ikke ennå. Men vi kommer med mer informasjon etter 

hvert.  
 

Vi får mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som Dugnadsgruppas folk utfører. Det viser at det  

arbeidet vi har lagt ned for å øke kvaliteten på det utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk til dere 

alle. En stor takk til Lise for alt arbeidet hun legger ned for Dugnadsgruppa.   
 

Vi opplever at vi nå har et godt drillet korps som står på og vet hva som skal gjøres. 

Jeg ønsker alle dere som står på for dugnadsgruppa en riktig god sommer.  

 

Med dugnadshilsen 

Ole Henrik Brekke 
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Tekst: Vibeke Sælen og Lise Havik 

 

De fleste av oss vet nå hva korona og Covid-19  er og hva de  

medfølgende regler betyr.  

Torsdag 12. mars tok regjeringen viruset på alvor og ”stengte” Norge 

for å begrense spredning av viruset. Tiltakene som ble iverksatt er de 

kraftigste tiltak Norge har opplevd siden 1940.  

Hele Norges befolkning merket følgene på den ene eller andre  

måten.  Vi måtte lære å tilpasse oss en totalt ny hverdag.  Vi kjenner 

jo alle til alt som ble stengt, og et lidende arbeidsliv som ble liggende 

dødt og brakk med permitteringer og arbeidsløshet som resultatet.  

En helt ny verden av regler måtte vi sette oss inn i, og læringskurven ble stupbratt for de fleste. Vi lærte 

hvor veldig langt 1 meter og  2 meter er når vi skal hilse på hverandre. Vi lærte, med varierende grad av 

vellykkethet, å bruke nye dataverktøy som de fleste av oss ikke engang ante eksisterte.  

Vi fikk mye tid, mye fritid.  Vi er heldige i Norge, vi har penger, vi har natur.  Vi fikk ikke portforbud,  

derimot anbefalte myndighetene at vi skulle bruke vår fantastiske natur, være ute, få frisk luft. Plutselig 

ble det fullt i skogene våre og i nærområdene, av foreldre og barn, av hengekøyer, av bål, grilling. Folk  

ryddet og ordnet hjemme, alt man ellers ikke har tid til. 

Mens andre igjen jobbet livet av seg på sine arbeidsplasser. 

Avstanden mellom arbeid og fritid kan være vanskelig å 

overholde. 

 

DNT Oslo og Omegn ble hardt rammet, akkurat som veldig 

mange arbeidsplasser i Norge og i verden. Med frafall av alle  

inntekter måtte foreningen dessverre permittere de fleste 

arbeidstakerne. Men, ved hjelp av dataverktøyet Teams  

klarte man å gjennomføre to informasjonsmøter for frivillige 

(se Vardern’s forsidebilde).  De som fulgte første forsøk 

skjønte fort at dette var et helt nytt verktøy også der. Men, 

info fikk vi.  

I skrivende stund åpner Norge forsiktig, forsiktig. Viruset har 

nesten stagnert og de flotte menneskene i helsevesenet vårt    

klarer nå å håndtere alle som trenger hjelp.  Skoler og  

barnehager gjenåpnes også til alles glede. 
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Våre dugnader sommeren 2020 vil, med noen få unntak, stort 

sett gå som planlagt. Dette er kun takket være systematisk  

arbeid gjennom mange år, dyktige og initiativrike dugnadsledere 

og områdekontakter og en stabil gruppe med dugnadsfolk.  

Med få unntak ble også ansatte i DNT/avdelingen for hytter og   

ruter permittert. Lise Havik var tilbake i 100% jobb fra 1.juni. Det 

sier seg selv at oppfølgingen har vært så som så.  

Det er utrolig masse snø i fjellet i år og en del vardedugnader 

utsettes derfor til senere på sommeren. DNT følger  

myndighetenes koronaregler og smittevern, og hyttedugnader 

og hyttebesøk blir noe annerledes enn hva DNTs filosofi i  

utgangspunktet er og som vi grunnleggende er vant med. Bl.a. 

er det innført booking på alle hytter. Dugnadere som skal bo på 

selvbetjeningshytter er allerede booket inn. Vi anbefaler at dere 

holder dere informert på reglene som hele tiden oppdateres på 

dnt.no 

Det er uvisst når Åpen Kafe-møter for frivillige kan starte opp 

igjen. Årsmøtet i dugnadsgruppa skal foregå i oktober, men det er foreløpig ikke besluttet om det blir  

overnatting som vanlig eller et dagsmøte uten overnatting. 

Vi kan gjøre Jan Teigens ord til våre: «OPTIMIST , jeg vet det går bra til sist. » 
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Gruppearbeid som forberedelse til dugnadsuka 
Til årets dugnadsledersamling på Lygnasæter hadde styremedlem Iva Vignjevic klargjort til gruppearbeid med 
tema ”Hvordan gjennomføre en vellykket dugnad på en effektiv måte?” P.g.a. koronaviruset ble samlingen, som 
alt annet av større forsamlinger og møter i Norges land, avlyst. 
 
Koronaviruset har fått store konsekvenser for oss alle. Flere har mistet jobben eller blitt permittert, og mange 
har vært nødt til å lære seg nye balansekunster med å sjonglere hjemmekontor med undervisning og  
underholdning av familien. Men felles for oss alle er at vi plutselig mistet mer eller mindre alt av sosiale  
sammenkomster. Vi har alle hatt  behov for å tenke nytt og lære alternative måter å kommunisere på. F.eks. har 
DNT Oslo og Omegn gjennomført to webinar med og for de frivillige. 
 
Landet åpnes etter hvert. Styret og DNT Oslo og Omegn har startet forberedelser til årets dugnader. Siste  
informasjon er at vardedugnader stort sett blir gjennomført, men med flere tilpassede begrensninger. 
 
Gruppearbeidet som Iva hadde planlagt var i utgangspunktet bare tenkt for dugnadsledersamlingen. Men, det å 
ha god kommunikasjon i forhold til forventninger i forbindelse med en dugnad er utrolig viktig for at dugnaden 
skal lykkes.  Vi har tenkt at gruppearbeidet kanskje kan passe for dugnadsgruppa å gjennomføre i forbindelse 

med forberedelsene til dugnaden. Vi gjengir 
derfor gruppearbeidet i Varder’n slik at de 
dugnadsledere som føler for det enten kan 
gjennomføre arbeidet med sin gruppe i  
forkant av dugnaden (som sagt, vi har alle 
blitt flinkere på online møter), et fysisk   
møte om man har plass, eller kanskje som 
gruppearbeid første kvelden når  dere  
samles før dugnadsstart.        
 

Temaet for gruppearbeidet er viktig for oss 
alle. Deltagelse er selvsagt frivilling. 

Tekst: Iva Vignjevic, Bella Engen  og Vibeke Sælen. Foto: Vibeke Sælen og Bella Engen 
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Gruppearbeid: Hvordan gjennomføre en vellykket dugnad på en effektiv måte? 
 
Målet med gruppearbeidet er å få fram kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre en dugnad 
på en hensiktsmessig og effektiv måte. 
 
Case om dugnadsleder Veronica  
Veronica er dugnadsleder med mye erfaring. Når dugnadsmenyen med deltakerlistene dumper ned i postkassa 
hennes, ser hun at hun har fått tildelt en dugnad i et fjellområde som er ganske ukjent for henne. Hun jubler, det 
er jo akkurat det hun ønsket seg! I år skal hun lede en vardedugnad med 6 deltakere, inkludert henne selv. To av 
deltakerne kjenner hun fra tidligere, de resterende tre er ukjente.  
Veronicas målsetting for dugnaden er at den skal bli en god opplevelse for alle. Hun ønsker at oppdraget utføres 
med god kvalitet, og at det ikke står noe igjen når dugnadsuka er over. Det er viktig for henne at deltakerne  
opplever mestring, at de føler seg inkludert og at det er god trivsel i gruppa mens de er sammen på dugnad.  
 
Diskusjon: Hvordan bør Veronica gå fram når hun nå skal organisere dugnaden for å oppnå sine målsettinger?  
1. Hva bør hun gjøre i FORKANT av dugnaden? 
2. Hva bør hun gjøre UNDERVEIS i dugnaden? 
3. Hva bør hun gjøre ETTER dugnaden? 
 
Diskuter også hva som kan gå galt i hver fase, og hva  
Veronica kan gjøre for å minimere risikoen for at det skjer.  
 
Andre diskusjonspunkter:  
1. Hva bør hun gjøre om dugnaden ikke blir ferdig? 
2. Hva forventer deltagerne i gruppa av dugnadslederen? 
3. Hva forventer dugnadsleder av gruppedeltagerne? 
4. Hva forventer dugnadsleder av styret/adm.? 
5. Det kan oppstå uoverensstemmelser innad i gruppa. Hvor-

dan håndtere dette? 
 
Forslag til litt fordeling av oppgaver og en måte å jobbe på i gruppa: 
• Velg én på gruppa som noterer stikkord.  
• Velg én på gruppa som er viddevakt (passer på at dere holder dere til saken, og ikke havner på viddene). 
• Velg én som passer tiden.  

 
Bruk tiden dere synes dere trenger (f.eks.15 minutter) på hvert av punktene og diskuter dere fram til gode  
løsninger. Alle på gruppa bør bidra med sine forslag og erfaringer. Det sikrer dere hvis dere i tur og orden tar  
runde etter runde, til alle synspunkter og forslag er uttalt og notert. 
 
Ut fra svarene er planen å utarbeide en mal for hvordan dugnadsledere og -deltagere skal forberede, handle,  
virke osv. Besvarelsene bør derfor utformes deretter og ikke bli lange avhandlinger.  
Er dere med?  
Vi er takknemlig for alle som tar seg tid til dette arbeidet. TUSEN TAKK. 
 
Send svarene elektronisk til Iva og/eller Vibeke (mailadr. finner dere i Varder’n). 
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Skilt og T-merkede varder er det som kjennetegner DNTs  

rutenett. Skiltene skal hjelpe folk å velge riktig veg, og T-ene 

skal vise at de fortsatt er på merket sti. På rutenettet til DNT 

Oslo og Omegn, i Marka og på fjellet, er det tusenvis av  

stideler, start- og endepunkter, og på de fleste av disse er 

det minst to skilt. Ved siden av DNT er det en rekke ulike  

organisasjoner som merker turruter, og skiltene er av svært 

ulik utforming og  standard. 

For å etablere en felles nasjonal og gjenkjennbar standard 

har Innovasjon Norge, DNT og Friluftsrådenes landsforbund, 

med bidrag fra en lang rekke offentlige og private  

institusjoner utarbeidet en felles håndbok om hvordan ulike 

turruter skal planlegges, skiltes og merkes. Boken kom i  

første utgave i 2013 og bygget i stor grad på vår egen merke-

håndbok. I 2019 kom boken i revidert (og forbedret) utgave. 

I løpet av noen år er målet at alle turskilt,  uavhengig av 

hvem som er ansvarlig for merkingen, skal være utformet 

etter  samme mal.  

Skiltene kan ha ulike formål og inneholde mye forskjellig informasjon, men det viktigste er at de skal angi 

et  turmål, hva slags rute det er og hvem som er ansvarlig for merkingen. På baksiden av skiltet kan det 

angis hva skiltstedet heter og med koordinater. De interesserte kan lese mer om dette i skiltmanualen som 

er tilgjengelig på merkehåndboka.no. 

 

Tekst Vidar Falck 
Foto Iva Vignjevic , Thorleif Maudal og Bella Engen 
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Skiltene står ute i all slags vær, og etter hvert oppstår det 

behov for vedlikehold og utskifting. For å kunne planlegge 

dette på en effektiv måte, er det nødvendig med en oversikt 

over skiltenes tilstand og hvor de befinner seg. 

I Oslomarka var situasjonen at noen områdeledere hadde 

egne oversikter mens andre ikke hadde oversikt i det hele 

tatt.  Administrasjonen hadde et gammelt system som ikke 

var oppdatert. Det var behov for en samlet og felles oversikt 

over skiltene. Arbeidet med en felles skiltdatabase startet 

allerede i 2013.  

Markainspektør Dag Olav Brækkan ledet prosjektet ved 

hjelp av medlemmer i Rutegruppa, både til spesifisering og 

spesielt til testing. Selve utviklingen ble gjort av et  

konsulentfirma.   

I løpet av 2014 var den første utgaven klar. Etter det har det 

vært utført et stort arbeide for å videreutvikle og forbedre 

databasen.  

Oslomarka er delt i 25 områder, og hittil er det registrert ca. 4500 skilt. Områdelederen er ansvarlig for å legge 

inn og holde databasen oppdatert for sitt område. Alle som ferdes i Marka har observert at nye, informative 

og pene skilt har kommet på plass mange steder. 

 

For rutene i fjellet var det ingen slik oversikt. Da det ble 

bestemt at vi i løpet av relativt få år skal skifte ut alle       

skiltene også i fjellet, oppsto et behov for en samlet 

oversikt. Dugnadsgruppa fikk sin første kontakt med  

skiltdatabasen på dugnadsledersamlingen på Lygna i 

fjor. 

 

 

Styret i Dugnadsgruppa fant fort ut at det var unødvendig å lage en egen database for fjellområdene. Det var 

bare å legge de 10 fjellområdene inn i databasen, med OKene som ansvarlige for å legge inn data for sitt  

område. Arbeidet med å registrere data for hvert enkelt skilt og skiltsted, og å legge dette inn i databasen ville 

være en omfattende jobb. Vi begynte å samle data i fjor, og arbeidet skal fortsette inntil alle skilt er registrert.  
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Dugnadslederne skal samle inn data for alle skiltsteder på den ruten eller ved den hytta de er på dugnad.               

Områdekontaktene registrerer data for de skiltstedene de passerer i forbindelse med sommerens befaringer. 

Det vil også være gunstig om det samles inn data for skiltsteder som passeres på veg til og fra dugnad.  

Følgende data skal registreres: 

• Fullstendige UTM koordinater for skiltstedet (stolpen) i sone 32V. Det er tilstrekkelig med en  

avlesning, men GPSen bør ha vært i ro i noen minutter slik at nøyaktigheten blir så god som mulig. 

• Forslag til navn på skiltstedet. De fleste skiltsteder ligger ikke på steder som er navngitt på kartet, og da skal 

det brukes posisjon i forhold til et sted som er navngitt, f.eks. S Kongshellernuten. Hvis det er flere skiltste-

der i nærheten av hverandre, kan en kombinasjon av retning og avstand brukes, f.eks. Brekkeseter NV 0,2 

og Brekkeseter NØ 0,8. 

• Hvilke skilt som er festet til stolpen, med angivelse av retning (høyre eller venstre) og det som står på skil-

tet.  

• Om skiltene er i god stand, slitt, må skiftes eller bør fjernes.  

• Om det er behov for nytt/nye skilt, med retning og forslag om tekst 

• Om det er behov for ny stolpe. 

• Ett eller flere fotografier av skiltstolpen med skilt. Det er også ønskelig med et oversiktsbilde over  

skiltstedet. 
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OKene og dugnadslederne begynte å samle inn data i fjor, men arbeidet med å legge registreringene inn i  

databasen er ikke kommet ordentlig i gang på grunn av manglende opplæring. Unntaket er i Rondane, der det 

er registrert 211 skilt de to siste årene. Arbeidet blir ferdig i løpet av høsten. Vi hadde planer om å bruke  

OK-samlingen forut for dugnadsledersamlingen på Lygna i år til å lære opp OKene, men på grunn av  

smittetiltakene ble det ikke noe av. Men, så snart vi har fått gjennomført opplæring skal arbeidet komme i 

gang for fullt. Heldigvis er det nå mulig å la mer enn en person legge inn data i et område, slik at OKene kan få 

hjelp i den første registreringsfasen. OKene har fått tilsendt en enkel brukerveiledning, slik at de kan prøve seg 

frem på egen hånd. 

Selv om det vil være en stor jobb å legge inn alle skiltene i basen, med korrekte data og bilder, så vil det være 

en mye mindre jobb å vedlikeholde dataene. Databasen vil gjøre det enklere å bestille nye skilt med riktig  

retning og oppdatert informasjon. Det er også planer om å koble skiltstedene til rutene de står på, slik at det 

blir enkelt å finne ut hvor det trenges nye skilt når vi planlegger en vardedugnad. 
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Har du et ønske om å være mer ute i fjellet?
Eller har du en drøm om å bli ordentlig  
godt kjent i ett spesielt fjellområde? 
 

Er du nysgjerrig på å lære mer om  
organisasjonen DNT og hvordan ting  
fungerer «i kulissene»?  
 
Og er du glad i å møte nye og forskjellige 
mennesker? 

 

Da er kanskje jobben som Områdekontakt
(OK) noe for deg! 

 

Alle OK-kontraktene går ut ved årsskiftet, 
men p.g.a. koronasituasjonen vil vi  få en 
sommersesong med begrenset aktivitet.  

 

Styret har derfor anmodet Område-
kontaktene å fungere et år på overtid. 

 

Områdekontakten for Rondane har imidler-
tid bedt om avløsning. 

 

Mer informasjon og stillingsutlysning finner 
du på neste side

DNT Oslo og Omegn søker ny OK for Rondane 

Tekst: Lise Havik og Bella Engen  
Foto: Bella Engen 
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DNT Oslo og Omegn søker ny Områdekontakt til Rondane/Ringebufjellet  f.o.m. 1.1.2021 til utgangen 

av 2023. Det er en forutsetning at du som søker må: 

• være aktiv i dugnadsgruppa og ha deltatt på vardedugnader tidligere 

• være fjellvant, beherske GPS, kart og kompass og være praktisk anlagt 

• ha anledning til å bruke 10 dager i fjellet hver sommer  

• ha anledning til å delta på OK-samlinger, dugnadsledersamling samt årsmøte hvert år 

• disponere bil 

Som områdekontakt i DNT Oslo og Omegn får du en utfordrende mulighet til å bruke flere sider av 

deg selv gjennom: 

• samarbeid og kommunikasjon med forskjellige grupper og mennesker 

• utarbeidelse av arbeidsplan for påfølgende år og forslagsplan til vardedugnader  

• du må vise lojalitet i forhold til DNT siden du representerer DNT og organisasjonens verdier 

 

Jobben er ikke lønnet, men du får dekket utgifter til reise, kost og losji. Du har også mulighet til å ta 

med deg en assistent på OK-oppdrag i fjellet. 

Spørsmål kan rettes til Lise Havik på tlf. 22 82 28 00/95 16 66 76. 

Skriftlig søknad  sendes til:  lise.havik@dntoslo.no eller 

DNT Oslo og Omegn v/avdelingen for hytter og ruter, Pb 7 Sentrum, 0101 Oslo 

Søknadsfrist er 1.12.2020. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 
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Tekst og foto:  Steinar Lauritzen, OK  for vest-Jotunheimen  
og dugnadsleder 

 

Jeg fører gledelig stafettpinnen videre og skal fortelle litt om hvordan jeg opplever det å være områdekontakt.  

Jeg tok over som områdekontakt i vest-Jotunheimen våren 2018. Jeg føler meg utrolig heldig som har fått  

ansvaret for akkurat dette området, da jeg mener dette er det fineste i Norge. Jeg har de høyeste toppene og de 

dypeste dalene.  

Gjennom min tid som områdekontakt har jeg oppdaget flere nye perler. Vakre Stølsmaradalen er en dal inn mot    

Hurrungane. Jeg må også nevne fjellpasset Smoget som befinner seg mellom Skarbottsnosi og Snøggeknosi. Du 

finner det trolske passet når du går fra Uradalsvatnet mot Fleskedalen. Dette er en krevende, men spennende 

rute jeg  anbefaler alle å gå.  

 

En av de største utfordringene for meg har vært å holde seg til stien. Jeg har 

lett for å drømme meg bort i den fine naturen og finner meg stadig vekk 

utenfor ruta.  

Etter den første sommeren som områdekontakt har jeg lært å se på stien på 

en mer kritisk måte. Dette innebærer å kartlegge alt fra merking, varding og 

skilting. Andre oppgaver kan være å vurdere behovene ved våtmark. Tiltak 

som  klopper og gangbaner for å verne natur og bruer for sikkerhet blir  

vurdert. Dette har gjort at turene ofte har blitt noe lengre enn nødvendig da 

jeg har måtte gått tilbake for å utføre disse oppgavene. 

 

 

 



 

 15 

I løpet av den første sommeren lærte jeg også at istedenfor å sende 

opp en hel dugnadsgruppe for å skru opp et par skilt eller rydde et 

par veltede trær er dette noe jeg kan utføre selv. Som igjen betyr at 

jeg må ha med meg en del utstyr for å utføre oppgavene, noe jeg  

gledelig gjør.  

 

Som områdekontakt har jeg også en god dialog med alle hytte-

bestyrere. De viderefører tilbakemeldinger som de får om spesielle 

mangler i  området, som jeg må ut å kontrollere og som igjen hjelper 

meg til å få en bedre oversikt.  

Jeg synes det alltid er spennende å komme tilbake til stier jeg har 

gått tidligere for å observere eventuelle endringer i naturen. Som for 

eksempel tidligere vedvarende snøfonner som minker og blir borte.  

 

Som områdekontakt tar jeg med meg erfaringer fra  

turleder rollen og tilbakemeldinger turdeltakerne gir på  

stiene, samt at jeg som turleder kan informere om dugnads-

arbeidet bak stien vi går på.  

 

 

Til sist vil jeg takke alle som har tatt del i dugnadsarbeidet i 

vakre vest-Jotunheimen.  

 Steinar Lauritzen sender stafettpinnen videre og utfordrer Aase Bjorli 

         til å skrive noen dugnadord i neste utgave av Varder’n 
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Dette flotte bildet, som viser en naturlig dannet T av rypebær, ble sendt til Varder’n av Marit Aagaard.  

Bildet er fra Drindalen i Oppdal, og ble tatt av en av Marits’ slektninger (navn ukjent :-) ) 

Varder’n redaksjonen tar gjerne i mot flere blinkskudd fra dere, så om noen skulle ha noen flotte bilder, enten 

det er fra en dugnad eller noen fine varder, så er bare å sende til Vibeke eller Bella.  

Kontaktinfo finner dere på side 3.  

 

P.g.a. koronakrisen og veldig mye snø i fjellet endres dugnadene hele tiden. Dugnader må flyttes til senere på 

året, og/eller dugnadsledere og/eller -deltagere fra utlandet må melde forfall.  

Lise Havik oppfordrer alle som har lyst å delta i flere dugnader, eller har ledig tid, å følge med på  

Dugnadsgruppas Facebook-side eller ta direkte kontakt på tlf 95 16 66 76.   
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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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For en del år siden var det et klokt hode som fant på at  
tomme ketchupflasker kan brukes til å frakte maling i. Det ga 
full kontroll på bruken av maling og mindre søl. Men så var 
det det med penselen. Den skal jo også fraktes mellom  
vardene. I plastpose blir både den og posen stadig mer   
klinete. Da er Imsdal redningen. Når det rene drikkevannet er 
fortært, kan du kutte toppen av flasken slik at to tredjedeler 
gjenstår. Da får du et supert etui for penselen, og på kvelden 
kan du til og med fylle på litt vann slik at penselen ikke tørker 
til neste dag.   
 
Men, så skal utstyret fraktes ut i felten, og da er to-liters 
spannet til Innerøysodd en innertier. Fortrinnsvis uten  
sodd ;-) I spannet får du både plass til ketchupflaska, pensel-
koppen og til og med stålbørsten. 
 
Selv om ovennevnte utstyr har vært hjem for utmerkede  
produkter, er dette ingen oppfordring til kjøpepress av nevnte 
merkevarer. Både Solo, Sennep og andre to-liters spann med 
hank egner seg til nyttig gjenbruk på dugnad. 

Tekst  og foto: Bodil Bergan 
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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 www.dnt.no.  

3. Klikk på Frivillig 

 

 

 

 

4. Klikk på den røde teksten «vardedugnad» (denne finner du til høyre, litt nede på siden under seksjonen 

«Stidugnad og vardedugnad») 

Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til nedlasting».

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 285 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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Byggestart på Finsehytta 

Omsider blir det fart i det lenge planlagte byggeprosjektet på Finsehytta. Tross vanskelige økonomiske tider har 

prosjektet heldigvis øremerkede midler fra hyttefondet, som ble innsamlet under 150 års jubileet. Sparebank-

stiftelsen Hardanger gir også øremerkede midler, og i tillegg har DNT mottatt ekstra tilskudd fra spillemidlene.  
 

Finsehytta er en av de mest besøkte og populære hyttene som DNT Oslo og Omegn eier og forvalter. Hytta har 

lenge sårt trengt en skikkelig oppgradering. Finsehytta får nå større oppholdsrom, større spisesal og nytt  

kjøkken. Dusj-kapasiteten blir doblet, det blir nye toaletter, nye sovesaler, nye 2– og 4-sengs soverom. Det blir 

også mer plass i resepsjonsområdet. Behovet for å modernisere og kvalitetssikre tekniske anlegg blir ivaretatt. 

Risikoen ved byggestart under koronakrisen er nøye vurdert og forholdsregler og  rutiner er ivaretatt. 

Etter hvert planlegger DNT Oslo og Omegn å utstyre Finsehytta med solenergi siden hytta ligger godt plassert til 

å utnytte denne energien. Resultatet av all byggevirksomheten er at Finsehytta stenger for alle besøk hele året 

2020. 
 

Bestyrerne gleder seg til å ønske gjestene velkommen igjen i 2021. 
 

Vi kan vel anta og regne med at gruppa vår blir invitert til      

diverse  dugnader i etterkant av byggingen.  

  

Tekst: Omarbeidet fra dnt.no 
Foto: Vibeke Sælen 
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 Gjendebåten skriver: 
Hva gjør vi for at du skal få en smittefri tur med Gjendebåtene i sommer? 
 

• Vi reduserer antall passasjerer pr. avgang 
• Vi desinfiserer båten etter hver tur 
• Vi gjør tiltak for å holde avstand på 1 meter mellom passasjerene 
• Vi plasserer hver enkelt gjest om bord 
Men vi er også avhengige av at du hjelper oss med å unngå smitte. 
 

Derfor ber vi deg om å følge retningslinjene våre. Det er også viktig at du 
forhåndsbestiller billetten din. Billettbooking er  
allerede åpnet: https://www.gjende.no/informasjon  

Norge er et flott land.  

Dugnad og solidaritet er i flere måneder gjentatt og gjentatt i 

alle typer medier. Men i all vår uro har ordene rommet noe fint 

og flott. 

Ingenting gjør seg selv, ingenting blir bra av seg selv. Vi i vår  

gruppe kan dugnad, og vi gjør fellesdugnad hver dag.  

Nå forbereder vi oss til en litt spesiell sommer etter den første 

hjemmepåsken i manns minne, og en 17. mai uten tog og          

musikkorps.  

 

• I mai skrev DNT: «Nå setter vi de første dørene på gløtt igjen». 

Hyttene både i Marka, ved sjøen og på fjellet vil  

gradvis  åpnes for publikum. I år er det viktig å planlegge  

ferien godt. Tidligere har alle fått seng og mat på hyttene. Dette 

er endret for 2020.  Alle må bestille plass i forkant av besøk på 

hyttene, både betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Dette 

kan bli en krevende «øvelse» for alle parter.  

 

• DNT er midt i arbeidet med å utarbeide smittevernsplaner,  

vaskerutiner, begrensninger for hvor mange som kan bo på hyttene etc. Hyttetilsyn og hyttevakter blir godt 

synlige og får mer å gjøre. Dugnadsgruppa har heldigvis allerede booket plass på hyttene. 
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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  Thorleif Maudal Flesåsvn. 6C  

0860 Oslo 

M: 91 35 35 27  thorleif.maudal@ 

vikenfiber.no 

Femundsmarka  Siri Storrøsten Brydalen 

2500 Tynset 

M: 90 94 00 42  sstorro@online.no 

Langsua Svein Barkenæs  Vibesgt. 25 

0356 Oslo 

M: 91 36 95 18  svebark@gmail.com  

Jotunheimen  

øst  

Kari Alvim Ulsrudgt.16D,               

0687 Oslo 

M: 45 50 26 35 karalvi @online.no 

Jotunheimen  

vest  

Steinar Lauritzen Makrus Thranesvei 8 B, 

1470 Lørenskog 

M: 99 70 52 61 steinar.lauritzen@ 
icloud.com 

Breheimen  Niels Aagaard (ny mail)       

Marit Lindås Aagaard 

Utem, 7342 Lønset  
Hammerbekkvegen 
251, 7342 Lønset 

M: 40 24 36 96  

M:93 22 77 08 

nielsgunner@gmail.com 

maritlaa@gmail.com 

Skarvheimen  Ole Henrik Brekke  Hengslevn. 3,  

3515 Hønefoss  

M: 92 28 66 29  o-hebre@online.no  

Hardangervidda  

øst  

Jan-Petter Røisgaard Nils Huusgt. 11    

0482 Oslo 

M: 93 08 42 82  janpetter2@gmail.com 

Hardangervidda 

vest  

Helge Røed  Bjørndalsveien 38 

4993 Sundebru  

M: 90 86 80 01  helgroee@online.no  
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Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3, 

3515 Hønefoss 

M: 92 28 66 29 o-hebre@online.no 

Vidar Falck Nordåssløyfa  8,  

1251 Oslo 

M:  96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no 

Iva Klara Vignjevic Strykenenga 26 

2743 Harestua 

M: 91 72 80 55  ivaklaraa@gmail.com 

 

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58, 

0687 Oslo 

M: 95 82 44 37 bjornlindgren715@gmail.com 

 

Marit Aagaard Hammerbekkvn 

251, 7342 Lønset 

M: 93 22 77 08 maritlaa@gmail.com 

Kari Fiskaa Golfstubben 10 

0757 Oslo 

M: 97 61 24 42 karfi@online.no 

Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru 

M: 95 16 66 76 

A:  22 82 28 00 

lise.havik@dntoslo.no  

mailto:hir@thommessen.no



