
Turprogram høst 2022 for nærtur fra Tonsenhagen skole  
start hver torsdag klokka 11.00 

Oppmøte for turene er ved busstoppen «Tonsenhagen». Her stopper buss 25, 31 og 60. 
Målgruppe er alle som har tid og lyst til å gå en skogstur i gruppe torsdag formiddag. Turene 
varer 2 – 4 timer, og vi går mest mulig på skogsstier. På de vanlige turene planlegger vi 
vanligvis ikke kafébesøk, så ta med mat, drikke og en sitteplate i sekken. Vi har alltid rast 
underveis. Ta med brodder vinterstid, og staver hvis du trenger. Av og til tar vi buss, så ha 
alltid med busskort. Siste torsdag i måneden har vi «månedens tur». Også da oppmøte på 
Tonsenhagen kl 11, men det er mulig å slutte seg til gruppa underveis. 
 

Måned Datoer Turbeskrivelse  

August 18. Vanlig nærtur.                                                                             

 25. Månedens tur – Gjennom grøntområder og parker 
Buss 25 fra Tonsenhagen 11.04 til hpl Lofthus, eller møt ved 
Lofthusbommen seinest 11.15. Kjente steder underveis er bl.a. 
Torshovdalen, Botanisk hage, Sofienbergparken, Grünerhagen, 
Gamle Aker kirke og Kjærlighetsstien. Avslutning ved hpl Nordahl 
Bruns gt for buss 37. Ev. bytte på hpl Sagene til buss 54 eller 20. 

Sept. 1, 8,15, 22 Vanlig nærtur.  
15.sept kan det også bli sopptur, hvis det blir sopp.   

 29 Rundtur Røverkollen 
Vi tar 31 bussen som går fra Tonsenhagen kl.11.02 og er på Grorud 
11.12. Møt gjerne direkte på hpl Grorud. Vi går langs Alna og 
krysser over mot Steinbruvann, går forbi Stokkvann og opp 
over Røverkollen fra Romstjern. Lunsj på toppen.  
Så nedover til Romsås kirke og over Ravnkollen ned til Grorud for 
buss eller  T - bane. 

Okt. 6,13,20 Vanlig nærtur   

 
 

27 Månedens tur – Utsiktstur i Grefsenåsen  
Vi tar 25-bussen fra Tonsenhagen til Grefsenkollveien. Møt ev. 
direkte på hpl Grefsnkollveien seinest 11.10. Vi går på umerkede 
stier opp til den flotte utsikten i Grefsenåsen, trolig lunsj her. 
Videre til Trollvann, og på merkede stier til Linderudkollen og 

Solemskogen. Retur med buss 56 og 25 til Tonsenhagen.  
Nov. 3 Vaffeltur. Først vanlig nærtur med rast ute. Vi ender opp på Årvoll 

gård, der vi skal ha idédugnad. Vi får servert vafler og kaffe/te som 
takk for innsatsen! 

 10,17 Vanlig nærtur                                     

 24 Månedens tur – Langs Holmenbekken og Hoffselva              
Vi tar buss 25 fra Tonsenhagen 11.04 til Majorstua T og bane 1 
videre 11.43 til Midstuen, hvor vi er 11.59. Du kan møte opp på 
Tonsenhagen som vanlig litt før 11.00, eller møte direkte på 
Midtstuen 11.59. Vi skal gå langs Holmendammen, Øvre 
Smestaddam, Nedre Smestaddam og Dronningfossen.  
Avslutning på Hoff hpl og trikk 13. På Thune hpl evt. overgang til 
buss 20 eller 31. 



Des. 1 Vanlig nærtur   

 8 Juleavslutningstur – til Linderudkollen som vanlig 
Kafé.                                                     

2023 12. jan Første tur vår 2023. Vanlig nærtur.                              

 
Vi tar forbehold om mulighet for endringer i programmet. Sjekk rutetider for buss og bane. 
På turene kan det bli tatt bilder, som legges ut på www.dntoslo.no eller på «Nærturgrupper i 
Oslo – Aktiv i 100», som er felles Facebook-side for alle nærturgruppene. Gi oss beskjed 
dersom du ikke ønsker å bli tatt bilde av.  
 
Vi ber om at deltakere som tar bilder som de legger ut på f.eks.Facebook, ber om tillatelse 
fra personer som lett vil kunne bli gjenkjent på bildene.  
 
Har du spørsmål om turene, kan du ringe en av turlederne. Tonsenhagen-gruppas 
epostadresse er: naerturtonsenhagen@gmail.com. Send mail hit hvis du ønsker å motta våre 
sporadisk utsendte påminningsmailer. Ønsker du å snakke med DNT Oslo og Omegn om 
disse turene, så ta kontakt med Hanne Tretterud Lund (22 82 28 00/ 905 13 405). 
Velkommen med på tur!   Hilsen turlederne på Tonsenhagen 
Oskar (95104220, Per Erik (901 84 249), Neil (91578489),  
Kristi (414 52 622), Valbjørg (481 82 898) og Oddny (957 06 964) 
 

http://www.dntoslo.no/
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