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Turkart og DNT-nøkkel
får du hos Bjørn C.
Tlf. 69 25 44 77
Bjørn C i Dyreveien 20, 1547 Moss er vårt
utsalgssted for turkart
over de mest vesentlige
brukte områdene
i Sør-Norge. Likeledes
Mossemarkakartet,
Vålerkartet,
Vansjøkartet og
Rygge-Råde turkart.
Her kan du også,
som medlem,
deponere på
DNT-nøkkelen
til kr. 100.Åpningstider:
Mandag - fredag
08:00-17:00
(16:30 sommertid),
Lørdag 10:00 - 14:00
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Besøksadresse:
Kongensgate 5, 1530 Moss.
(NB! Kontoret er ikke heltidsbemannet)
Postadresse:
Kongensgate 5, 1530 Moss.
954 32 363,
vansjo@dnt.no
Org.nr. 993 556 661
Bankkontonummer 1080 32 31414
Daglig leder (ansatt):
Evy K Skulstad Eliassen
992 54 529
evy.skulstad.eliassen@dnt.no
Kart- og nøkkelsalg:
Bjørn C, Dyreveien 20, 1524 Moss
Åpningstider 08.00-17.00,
08.00-17.00 (16:30 sommertid),
10.00-14.00).
Styret
Leder Øystein Kjærnes
909 90 630
styreleder.vansjo@dnt.no
Nestleder Per Olav Eliassen
473 18 343
per.olav.eliassen@dnt.no
Sekretær Nina Lødeng
928 88 635
nina.lodeng@staminagroup.no
Styremedlemmer:
Hilde Elisabeth Mytting
992 18 206
hilmyt@hotmail.com
Robin Martens Simonsen
994 31 297
robin@omegaakerholdt.no
Guri Øverland Skjeltorp
911 05 097
guri.skjeltorp@gmail.com
DNT Ung
Leder Robin Martens Simonsen
947 83 767
robin@omegaakerholdt.no
Ungdom mellom 13 og 26 år (30)
ønskes velkommen. Våre turer kan
du lese om i programmet. Våre
tirsdags kveldsturer: facebooksiden
DNT Ung Vansjø
DNT Vansjø Junior
Leder Nina Lødeng 928 88 635
nina.lodeng@staminagroup.no
Gruppa for deg i alderen 10 – 15 år
fortrinnsvis sammen med foreldre.
Følg med på vår facebookside
DNT Vansjø junior

DNT Vansjø Turskøytegruppe
Leder Edgar Barsjø 920 97 847
skoytegruppa@dntvansjo.no
Arrangerer turskøyteturer når
isforholdene er bra. Se hjemmesiden
www.dntvansjo.no og vår facebookside DNT Vansjø turskøytegruppe
DNT Vansjø Havkajakk
Leder Per Olav Eliassen 473 18 343
per.olav.eliassen@dnt.no
Arrangerer kajakkturer og kurs.
Følg med i programmet, på vår
hjemmeside www.dntvansjo.no og
facebooksiden DNT Vansjø Havkajakk
Sti- og dugnadsgruppa
Ledere
Helge L. Jodalen
414 24 878
hjodalen@gmail.com
Tore Bachmann
908 35 342
elifog18@gmail.com
Kombinerer dugnad på stier,
utkikkstårn, gapahuker, hytter og
mye annet med en tur. Vi er på farta
hver tirsdag. Ønsker du å være med
i gjengen?
Ta kontakt!
Gapahukgruppa
Leder Sigurd Karlsen 995 46 602
sigkarls@online.no
Drifter og vedlikeholder våre
4 gapahuker i Vansjø – på Gudøya,
Store Kvernøy, Dillingøya og
Årvolltangen
Hyttekomité for Ravnsjøhytta og
Slottet på Ravnsjøholmen
Kontakt: Anders Dyreborg
anders@dyreborg.no
Hyttefuter Bjørn Helmersen,
959 06 749, bjornhelm@outlook.com
Henry Mogstad 905 37 988
henmog@online.no
Reservasjon
Ravnsjøhytta, reservasjon av seng
gjøres på nett via vår nettside:
www.dntvansjo.no/hytter
Ravnsjøholmen, med hytta Slottet,
gapahuker og lavvo.
Prioritert for barne- og
ungdomsgrupper og disse kan
reservere hele campen.
Ingen reservasjon for individuelle,
men sjekk om grupper har reservert:
954 32 363, vansjo@dnt.no

Dette er DNT VANSJØ
Velkommen til turåret
2020!
DNT Vansjø har lagt nok et jubileumsår
bak seg. I 2018 var det DNTs 150 år som
ble feiret. I fjor markerte vi DNT Vansjøs
10 år som lokalforening ved en rekke
anledninger - med jubileumscampen i
Nesparken i mai som et høydepunkt.
Å feire sine seire og runde år er viktig.
Som 10-åringer flest trenger også DNT
Vansjø bekreftelser på at vi er verdifulle
og viktige for flere enn oss sjøl. Vi blir
både stolte og takknemlige når vi får
høre at vi legger til rette for og bidrar
til gode tur- og naturopplevelser for
små og store i lokalmiljøet. Stor takk til
alle dere som heier på oss!
I 2020 skal DNT over hele landet gi
spesiell oppmerksomhet på bærekraft i
sine aktiviteter og prioriteringer.
Bærekraftige valg handler om å velge
løsninger og prioriteringer som ivaretar
de grunnleggende behovene til
mennesker som lever i dag, uten å
ødelegge for framtidige generasjoner.
Hva betyr dette i praksis for oss i DNT
Vansjø i 2020?

Våre turer blir
annonsert på vår
hjemmeside, i
Moss Avis i papir- og
nettutgave, på
Facebook og
Twitter
Vi sender også ut e-post til våre
medlemmer, så sjekk at du har
riktig e-postadresse lagt inn i
medlemslistene til DNT.
Programmet omfatter våre
fastlagte aktiviteter. Turene går
oftest på søndager, men av og til
også på andre dager.
Følg med på www.dntvansjo.no
Facebook og Twitter for siste
oppdateringer og eventuelle
spontane aktiviteter.

Det kan bety at vi • tilbyr flere turer og aktiviteter i
nærmiljøet uten stort behov for
bruk av privatbiler,
• oppfordrer til samkjøring og bruk
av offentlig kommunikasjon,
• reduserer bruken av engangsbestikk
og -servise til et minimum,
• innarbeider holdninger og praksis
om «å ta med eget søppel hjem»,
• med andre ord; - tilrettelegger for
og praktiserer et enklere friluftsliv!
Vi ønsker også å utfordre oss sjøl og
turfolk flest til å tenke ressursvennlig
og gjenbruk omkring anskaffelse av
turklær og turutstyr. Når klær og utstyr
ikke lenger er aktuelt å bruke for meg,
- kan andre da ha nytte og glede av
det? Og vice versa: kan jeg skaffe meg
nytt turutstyr og nye turklær ved å
handle i gjenbruksbutikker? Hva med å
stille opp på DNT Ungs Grønne dager
eller tilsvarende arrangementer?
Som du ser av programmet du har i
handa, tilbyr DNT Vansjø i 2020 et
variert og spennende tur- og
aktivitetsprogram for store og små.
Noen smakebiter: hva med en dragetur
på Jeløy sammen med Barnas Turlag?
Eller dra på tur sammen med

DNT Vansjø Junior til Torsølandet for å
fiske ørret? DNT Ung Vansjø har mange
lange turer, blant annet på
Hardangervidda og langs pilegrimsleden Oslo – Moss! Turgruppa tilbyr
fotturer og sykkelturer. Bli med på
sykkeltur til Åsgårdstrand! Og sopptur
sammen med Moss Sopp og Nyttevekst!
DNT Vansjø Turskøytegruppe
planlegger turer ad hoc når isen bærer.
Følg med på facebook! DNT Vansjø
Havkajakk arrangerer kurs for
nybegynnere og viderekomne i tillegg
til flotte turer i hele Oslofjorden og i
Vansjø.
Et tilbud vi har hver tirsdag gjennom
hele året, er Sti- og dugnadsgruppas
arbeidsoppdrag omkring i distriktet
vårt, - med stimerking, skilting,
vedlikehold av gapahuker og hytter –
og kanskje et og annet større
byggeprosjekt.
Velkommen til å
bli med – med to
eller ti
tommeltotter!
Godt turår 2020!
Øystein Kjærnes
Styreleder

Vil du bli medlem?
• www.dntvansjo/medlemskap/
• E-post til: medlem@dnt.no
• Ring medlemmsservice 400 01 868

Priser 2020
Alle bilder i Vansjøtraver´n 2020 er
tatt av foreningens medlemmer.

Vansjøtraver´n 2020:
Utgiver

: DNT Vansjø

Besøksadresse : Kongensgate 5,
1530 Moss
Postadresse : Kongensgate 5,
1530 Moss
Redaktør
Web
E-post

: Evy K. Skulstad Eliassen
: www.dntvansjo.no
: vansjo@dnt.no

Layout
Trykk

: Øystein Skilt & Reklame
: Bryn Trykkservice As

Distribusjon
Opplag

: med Fjell og Vidde
: 5000

• Familiemedlem:
• Hovedmedlem:
• Barnas Turlag (0-12år):
• Skoleungdom (13-18år):
• Ungdom (19-26år):
• Honnør (67år og eldre):
• Husstandsmedlem:

1 275
710
135
220
360
555
390

Hold deg oppdatert
Send oss din e-postadresse og ditt
mobilnummer.
Når disse er registrert i det sentrale
medlemsregisteret, går du ikke glipp
av viktig informasjon.
Send navn, medlemsnummer,
e-postadresse og mobilnummer til
medlem@dnt.no eller vansjo@dnt.no
Du kan også ringe medlemsservice
på 400 01 868.
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På tur med Barnas Turlag
Barnas Turlag
Barnas Turlag er for barn fra 0 – 12 år.
Vi har søndagsturer, kveldsturer og
Friluftsskole. I tillegg så kan man løse
rebus og følge kart for å finne
Kaptein Rødskjeggs skattekister i
skogen på egenhånd.
Mer informasjon om dette finner du
lenger bak her i turprogrammet vårt,
på vår nettside www.dntvansjo.no
og facebooksiden DNT Vansjø. Ta
kontakt på vansjo@dnt.no
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Barnas Turlag, turer og aktiviteter 2020:
2. februar
29. mars
April
15. april
22. april

Kom deg ut-dagen på Noreødegården i Mossemarka
Tur til Sørstranda på Jeløy
Kaptein Rødskjegg skattekister blir lagt ut i skogen
Kveldsmattur til Ødemørkstua i Vestby
Kart og kompassopplæring for deltagere 7 -12 år i
Nesparken, Moss
3. mai
Tur til Fugleleiken i Råde
Uke 26
Friluftsskolen i Råde, 10 – 13 år
4. – 7. august Friluftsskolen i Moss, 10 – 13 år
16. august
Strandtur på Fiske i Moss
5. september Dragegrottetur på Jeløy
6. september Kom deg ut dagen på Jegerhytta i Mossemarka
16. september Kveldsmattur til Amundbukta i Råde
21. oktober
Kveldsmattur i Nesparken i Moss

På tur med DNT Vansjø Junior
DNT Vansjø JUNIOR
Nytt av året er at DNT Nedre Glomma og DNT
Vansjø samarbeider om et turprogram for
juniorgruppa. Håpet er at vi skal klare å bygge
bro mellom Barnas Turlag og DNT Ung. Vi ser for
oss aldersgruppa fra omtrent 10-15 år. Dette er
en periode hvor det skjer mye på alle vis, og vi
ønsker derfor å tilpasse friluftslivet for denne
gruppen.
Ønsket er å få til ei gruppe som har det sosialt
hyggelig sammen og som ønsker å møtes, og så
må vi legge til rette for spennende møteplasser!
For å få til dette trenger vi hjelp av dere der ute!
Vi trenger både ungdom og foreldre som kan

tenke seg å bidra både til det sosiale og til å
finne og arrangere spennende og gjerne litt
utfordrende møteplasser.
Vi håper arrangementene våre treffer, og at
ungdommen har lyst til å være med oss på tur!
De fleste turene er tenkt med foreldre, men vi
får se hva vi får til gjennom året, og hva
ungdommen selv ønsker. De aller fleste
arrangementene våre er gratis for medlemmer,
og det vil stå bemerket i programmet i de
tilfellene det koster noe.
Ta kontakt på vansjo@dnt.no

DNT Vansjø Junior turer og aktiviteter 2020:
Jan/feb

Skøytedag på Vansjø
(ad hoc tur, må vente på is)
18.-19. apr.
Ørretfiske på Torsølandet
29. april
Kart- og kompasskurs
14. mai
Grottetur, Larkollen,
12. – 13. sep. Camp Gullholmen
20. sep.
Kanotur/beversafari
25. okt.
Feltspatgruvene i Råde
14.-15. nov. Hyttetur, Østtorphytta

DNT Vansjø
DNT Nedre Glomma
DNT Vansjø
DNT Vansjø
DNT Vansjø
DNT Vansjø
DNT Vansjø
DNT Nedre Glomma
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På tur med DNT Ung Vansjø
DNT Ung Vansjø ei inspirerende og aktiv gruppe
Dnt Ung Vansjø har et godt og variert turtilbud
gjennom hele året. På programmet står tirsdags
kveldsturer i nabolaget, spennende helgeturer og
flott ukestur til fjells. Se vårt program under og følg
med på vår nettside www.dntvansjo.no og på
facebooksiden DNT Ung Vansjø.
Kontakt Robin M. Simonsen, 994 34 294,
robin@omegaakerholdt.no.
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DNT Ung Vansjø turer i 2020:
Tirsdagsturer
31. jan. - 2. feb.
21. feb. - 23. feb.
27. mar. - 29. mar.
17. apr. - 19. apr.
8. mai - 10. mai
12. jun. - 14. jun.
27. jul - 2. aug.
4. sep. - 6. sep.
26. sep. - 27.sep.
23. okt. - 25. okt.
6. nov. - 8. nov.
4. des. - 6. des.

Følg med på DNT Ung Vansjøs
facebookside
Skitur Oslomarka
Snøhuletur Blefjell
Skitur Skrim
Sykkeltur Moss – Fredrikstad
Kanotur
Kajakktur
Hardangervidda
Kanotur & Natt i naturen
Hengekøyetur
Telttur på Norefjell
Oslo-Moss del 1
Oslo-Moss del 2

Nærturer med DNT Vansjø
Turgruppa
Hvert år har vi mange fine turer både i og utenfor
vår region, til fots, ski og på sykkel. Våre turledere
tar deg med på turer hvor de er godt kjent og har
ofte noe spennende å fortelle underveis.
På vinterstid har vi også en sosial og hyggelig tur til

fjells hvor vi får prøvd skia. Her i Vansjøtravern og
på vår nettside www.dntvansjo.no presenterer vi
alle turene for året. Vi håper vårt program vil falle i
smak og at du har lyst til å bli med på tur!
Velkommen!

Turprogrammet for turgruppa 2020
Mars
13. apr.
26. apr.
3. mai
8. mai
10. mai
24. mai
1.jun
9. juni
1. juli
23. aug.
30. aug.
13. sep.
20. sep.
4. okt.
25. okt.
31. des.

Guriset Høyfjellshotell, Golsfjellet
Armrosåsen, Svinndal
Krossern-Kjellandsvik, Jeløy, Moss
Sykkeltur til Åsgårdstrand, Vestfold
Minnemarkering Bernstøtta, Våler
Bliksøya rundt, Våler
Gammelsrød, Råde
Mosseregionens høyeste punkt i Våler
Kveldssykkeltur, Larkollen
Blomstertur, Våler
Røys Gård, Drøbak/Frogn
Jerndalen – Skogland, Råde
Knutsrødhytta, Horten
Alle tre topper på en dag, Jeløy, Moss
Sopptur med soppsakkyndig Våler
Kjesebotnmåsan, Våler
Nyttårsbadet, Sjøbadet, Moss
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På vannet med DNT Vansjø Havkajakk
DNT Vansjø Havkajakk
DNT Vansjø Havkajakk arrangerer kajakktur i
nærmiljøet hver onsdag fra begynnelsen av april til
begynnelsen av oktober, med et opphold i juli.
Her kan alle som har Våttkort, eller tilsvarende
erfaring, være med å padle med likesinnede
padlevenner i trygge omgivelser med kompetente
turledere.

Vi arrangerer også kurs, helgeturer, overnattingsturer, medlemskvelder, bassengtreninger og
sikkerhetskvelder.
Facebook er primærkanalen for denne gruppa, og
du kan finne de under DNT Vansjø Havajakk.
Kontakt: per.olav.eliassen@dnt.no

På isen med DNT Vansjø Turskøytegruppe
DNT Vansjø Turskøytegruppe
Turskøytegruppen arrangerer fellesturer på skøyter
på Vansjø og på andre vann og vassdrag - alt etter
lokale is- og værforhold. Det arrangeres kurs og
samlinger hvor issikkerhet, utstyr og andre faglige
spørsmål blir viet oppmerksomhet.
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Gruppa kommuniserer aktivt på facebooksiden DNT
Vansjø Turskøytegruppe for å kunne levere fersk
informasjon. Vi er også medlem i Skridskonät i
Sverige - et faglig forum for turskøyteentusiaster.
Interessert?
Ta kontakt her skoytegruppa@dntvansjo.no

DNT Vansjø Sti- og dugnadsgruppe
Sti- og dugnadsgruppe
Denne gjengen har vært aktiv omtrent hver eneste
uke i 10 år. Ut av det har det kommet kilometervis
med merkede og rydda stier, utkikkstårn, hytter,
gapahuker, naust, utsettingsplasser til kano/kajakk,
basecamp for unge og mye, mye mer.

Gleden over å være ute i naturen og tilrettelegge
for at også andre skal komme lettere til friluftslivet
er stor. En positiv, arbeids- og turglad gjeng som
ønsker deg velkommen.
Ta kontakt her vansjo@dnt.no
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På tur med DNT Vansjø
21. – 23. februar – DNT Ung
Snøhuletur til Blefjell

27. – 29. mars – DNT Ung
Skitur Skrimfjellet

Dette har blitt en fin vintertradisjon og vi gleder oss til tur i snøen!

På fjellet er vinteren på sitt beste på denne tiden og hva er bedre
enn en rundtur på ski i Skrimfjella?

Vi kjører samlet fra Moss til Blefjell. Sent fremme lager vi god mat
og blir kjent med hverandre. Overnatting i telt, eller under åpen
himmel hvis været tillater det.
Lørdag tar vi skia fatt og beveger oss innover Blefjell og opp mot
høyfjellet. Finner oss en egnet levegg hvor mye snø er samlet opp,
og graver oss ei fin hule. Dette er både tungt og tidkrevende, men
belønningen er ei fin kosegrop og god mat når jobben er gjort.
Kanskje lager vi et hopp og har skilek i nærområdet. Hodelykt og
snø lyser opp.
På søndag ser vi an om det kan bli en topptur for de som ønsker,
før vi vender snuta tilbake mot parkering og hjemreise
Dato:
Fredag 21. – søndag 23. februar
Turstart: Kl. 17:00 fra Moss togstasjon
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Turledere: Frode G. Hals 975 60 428, Robin Martens Simonsen
Pris:
For medlemmer kr. 760.-/ ikke medlem kr. 1160.inkluderer skyss ved samkjøring, middag fredag og
lørdag, frokost og lunsj lørdag og søndag.
Ta med egen snacks!
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

Dag 1:

Vi kjører samlet fra Moss på fredags ettermiddag, over
til Horten og videre til Skrim via Hvittingfoss. Vi
parkerer og går en rolig og fin tur inn til Darrebu. Her
nytes en god middag og litt spill og sprell.

Dag 2:

Vi skal ta fatt på en trivelig etappe i veldig variert
terreng. Turen går langs tregrensen. Skrimfjella er et
veldig lavtliggende område, men fortsatt veldig åpent.
Med bare fjellpartier og noe skog så blir det en fin tur
opp til Sørmyrseter.

Dag 3:

Vi tar en dagstur opp mot Styggemann om forholdene
tillater, og beveger oss tilbake mot parkeringen igjen
etter dette. Vi pakker bilene og kjører hjem igjen.

Deltakere må ha med seg eget skiutstyr. Vi vil anbefale fjellski,
men går også med langrennsski med tanke på at vi skal gå i så
mye skiløyper som mulig. Vi skal sove på hytter, så pakk lett og
følg pakkeliste for hytte-til-hytteturer (Vinter) på DNT sine sider.
Hyttene er også inkludert i prisen. Vær forberedt på kulde, pakk
godt med varme klær. Vi stiller med annet nødvendig utstyr.
Turlederne er erfarne i fjellet og har vært igjennom kurs som
omhandler orientering i vinterfjellet, skred og generelle
kunnskaper om vintertur. Vi vil følge preparerte løyper mellom
hyttene, og holde oss unna skredutsatte partier.
Dato:
Fredag 27. – søndag 29. mars
Turstart: Kl. 16:00 fra Moss stasjon
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Turledere: Connie E. Rossing 932 73 454, Frida Sølvsten
Pris:
For medlemmer kr. 1220.-/ikke medlem kr. 1620.inkluderer overnatting, skyss ved samkjøring, middag
fredag og lørdag, samt frokost og lunsj lørdag og
søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

4. mars
Årsmøte på Skihytta
Vi avholder vårt årsmøte på Skihytta i Mossemarka
Dato:
Onsdag 4. mars
Tidspunkt: kl. 18:30
Dagsorden Etter vedtektene
Saker:
Må være styret i hende senest 15.2
Bevertning: Kaffe og vaffel etter møtet
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!
For mer informasjon se vår nettside www.dntvansjo.no
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På tur med DNT Vansjø
29. mars – Barnas Turlag
Tur til Sørstranda på Nordre Jeløy

15. april – Barnas turlag
Kveldsmattur til Ødemørk

Vi går fra Nes og ut til Sørstranda. Her bygger vi sandslott og leter
etter spennende ting i fjæra.
Dato:
Søndag 29. mars
Turstart: Kl. 11:00 fra parkeringen på Nes
Adkomst: Følg skilting til Nes Camping på Jeløy
Varighet: 3 timer
Annet:
Vi tenner bål. Ta gjerne med lunsj som kan varmes.
Turen passer for barnevogn
Turledere: Kristine Kolsrud 974 93 269, Are Brynildsen 916 27 257

Vi møtes ved parkeringen og går sammen bort til grillhytta på
Ødemørk. Der tenner vi bål og spiser kveldsmat sammen.
Dato:
Onsdag 15. april
Turstart: Kl. 17:00 fra P-plass på ved Ødemørk
Adkomst: Kommer du fra Moss; kjør forbi Kambo senter og
bomstasjonen på Kambo. Ta første vei til høyre som
er T-merket og skiltet til Ødemørk.
Varighet: 2 timer
Annet:
Vi tenner bål i grillhytta på Ødemørk, ta gjerne med
kveldsmat som kan varmes. Turen passer for barnevogn
Turledere: Annie Holmsen 977 61 848 og
Alexander Short 928 85 590

13. april – Nærtur (2. påskedag)
Bli med på vår fine påsketradisjon!
Tur til Armrosåsen i Svinndal
Vi går Fjellveien sydover ca. en km. deretter skogsbilveien videre
forbi Moen husmannsplass og følger den gamle riksveien, som ble
nedlagt tidlig på 1900 tallet, frem til vår egen Ravnsjøhytte. Turen
går så forbi Grasdalen husmannsplass, før vi dreier østover til
Armrosåsen. Stien opp er ganske bratt, men utsikten på toppen er
verd turen. Vi er nå ca. 173 meter over havet. Her tar vi dagens
hovedrast. Turen videre går noen hundre meter øst, før vi dreier
nordover på litt myr og skogsveier til Ekornmyr. Her tar vi vestover
tilbake til utgangspunktet, men vi passere flere gamle husmannsplasser, som Bassedalen og Skredderberget.
Dato:
Turstart:

Mandag 13. april
Kl. 11:00 søndag fra P-plass ved Origosenteret i
Svinndal i Våler
Adkomst: Fra Svinndal kirke er det T-merket inn Fjellveien
Varighet: 5 timer, ca. 9 km.
Terreng: Skogsbilvei, stier. Det kan være våte partier.
Husk riktig fottøy etter forholdene.
Turleder: Bjørn Helmersen 959 06 749, Terje Lauritzen 917 39 885
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På tur med DNT Vansjø
17. - 19. april – DNT Ung
Sykkeltur i Moss – Fredrikstad – Moss
Rygge har et vakkert og frodig kulturlandskap med skyggefulle
alleer og store åpne kornåkre. Rygge er i mangt en typisk
jordbrukskommune: Det har den vært siden den første
kornhøsten fant sted for minst 6000 år siden. Det sier seg selv at
kommunen har utallige fortidsminner.
Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Vi starter på Moss togstasjon og følger kyststien
nedover mot Rygge. Vi sykler forbi Kleberget, Feste og
opp mot Husebyskogen. Videre mot Fuglevik, Evje og
følger kyststien mot Rørvikbukta. Her blir kveldens
camp. Vi lager en god middag og koser oss med spill
og andre aktiviteter før vi finner frem soveposen.
Vi starter dagen med en god frokost før vi pakker
sammen og følger kyststien videre mot Kurefjorden.
Vi fortsetter kyststien mot Saltnes, forbi Engelsviken og
ender opp ved Elingårdskogen. I dette området vil vi
slå opp kveldens camp og kose oss med en god
middag.
Vi starter dagen med en god frokost og pakker
sammen campen. I dag vil vi bevege oss bort fra
kyststien og følge sykkelsti opp mot Onsøy og videre
opp mot Karlshus. Videre fra Karlshus, gjennom Rygge
og Halmstad, og vil ende opp ved Moss stasjon igjen.
Her avsluttes turen.

Dato:
Fredag 17. – søndag 19. april
Turstart: Kl. 17:00 ved Moss stasjon
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Annet:
Alle deltakere må ha med egen sykkel og hjelm. Sykkel
kan leies på Solgaard sykkelverksted om ønskelig. Vi
stiller med telt. Ønsker du å prøve hengekøye kan vi ta
med noen ekstra ved forespørsel.
Turledere: Connie Rossing 932 73 454, Harald B. Foght
Pris:
For medlemmer kr. 260.-/for ikke medlemmer kr. 660.inkluderer middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks og rikelig
med drikke.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

18. – 19. april – DNT Vansjø Junior
Fisketur og overnatting på Torsølandet
(arr. DNT Nedre Glomma)
Vi håper å lure sjøørreten på kroken en tidlig morgen i april.
Vi overnatter i telt eller hengekøyer. Vi rusler utover fra
parkeringsplassen ved Langvik lørdag formiddag. Det er 3-4 km å
gå til området hvor vi tenker å finne egnet leirplass. Vi slår leir,
prøver fiskelykken og koser oss. Foreningen har noen hengekøyer
for utlån, men ellers må utstyr både til overnatting og fiske
medbringes. Følg med på Facebook for mer informasjon når det
nærmer seg. Pakkeliste fås ved påmelding.
Dato:
Lørdag 18. – søndag 19. april
Passer for: 10 - 15 år, med foreldre
Oppmøte: Nærmere beskrivelse kommer ved påmelding.
Turledere: Ellen Hasle Kokkim 924 17 808,
Trond Kokkim og Marianne Sundås
Påmelding:Påmelding til hasle.kokkim@gmail.com innen 12. april.
.

22. april – Barnas Turlag
Kartkurs for barn 7 – 12 år
Lær deg hva fargene og tegnene på et orienteringskart betyr
gjennom leker og aktiviteter. Vi orienterer oss frem i Nesparken, i
en labyrint og går på skattejakt!
Dato:
Onsdag 22. april
Start:
Kl. 17:00 ved bommen inn til Nesparken
Varighet: 2.5 timer
Påmelding: www.dntvansjo.no
Pris:
Gratis
Kursleder: Henning Bratland Carlsen 452 93 210

26. april -– Nærtur.
Vårtur gjennom Bøkeskogen på Rosnes,
langs Mossesundet
Turen går fra Krossern, forbi Rosnes, Sjøflyhavna og Roklubben.
Vi går langs sjøen og passerer i underkant av Bøkeskogen, videre
forbi Kjellandsvikbukta til Kjellandsviktangen. Tilbake tar vi en litt
annen sti gjennom Bøkeskogen. Her passerer vi også
Helleren/Rosneshula og Skysskafferbekken på Rosnes.
Dato:
Turstart:

Søndag 26. april
Kl. 11:00 fra Fotballbanen på Krossern (i Elias
Kræmmersvei)
Adkomst: Kjør Gimleveien til høyere i Helgerødgata på Jeløya,
videre nordover Nesveien.
Ta Fiolveien til venstre rett før Rosnes. P-plasser ved
den gamle fotballbanen i Elias Kræmmersvei.
Varighet: Ca. 3 timer + rast ved Kjellandsviktangen, 9 km
Terreng: Vakkert terreng, men stedvis meget ulendt og litt
klatring må beregnes.
Passer ikke barnevogn eller barn under 10 år.
Turleder: Vera Bromander 907 91 671
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På tur med DNT Vansjø
29. april – DNT Vansjø Junior
Kart- og kompasskurs for unge 12 – 15 år

3. mai – Barnas Turlag
Tur til Fugleleiken i Råde

Lær deg hva fargene og tegnene på et orienteringskart betyr
gjennom leker og aktiviteter. Bli kjent med hvordan man bruker
kompass. Vi orienterer oss frem i Nesparken, i en labyrint og går
på skattejakt

Vi går til Fugleleiken utkikkstårn i Råde. Der tenner vi bål og
får testa høydeskrekken i tårnet! Ta med matpakke eller noe
du kan tilberede på bålet, og husk godt med drikke.
(NB! Bålet er med forbehold om at det ikke er totalforbud for ild)

Dato:
Onsdag 29. april
Start:
Kl. 17:00
Varighet: 3 timer
Påmelding: www.dntvansjo.no
Pris:
Gratis
Kursleder: Henning Bratland Carlsen 452 93 210

Dato:
Søndag 3. mai
Turstart: Kl. 11:00 fra P-plass ved stien opp til Fugleleiken
Adkomst: Kjør gjennom Råde til Råde Kirke. Parkér enten ved
kirken eller ved Klokkergården Barnehage vis a vis
kirken. NB! Det er ikke nok parkeringsplasser der
turen starter, og man skal ikke parkere langs grusveien.
Når dere har parkert kan dere følge Sarpsborgveien
mot Sarspborg, og ta til venstre der det er skiltet
mot Fugleleiken. Etter en kilometer står turlederne
og venter på dere.
Lengde: Ca. 2 km, 3 timer
Terreng: Varierte, lettgåtte stier, skogsvei og strand.
Noe ulendt enkelte steder.
Annet:
Man kan gå med barnevogn opp, men da avhenger
det av at man har store, gode hjul, og at det er to
voksne som kan forsere vognen forbi de mest
kuperte delene av stien. Egner seg godt til
bæremeis/bæresele. De største smårollingene kan
gå selv.
Turledere: Lotte Olsen Jessa 911 71 074, Marcin Jessa 988 50 544

3. mai – Nærtur
Søndagstur på sykkel.
Kyststien Horten - Åsgårdstrand
Turen starter ved fergekaia i Moss der vi sammen tar fergen over
til Horten (fergen er gratis for sykkel og syklist). På Hortensida
sykler vi noen 100 meter langs hovedveien og krysser ganske raskt
over til sykkelveien og kyststien som går sydover til Åsgårstrand.
Trasèen veksler med å være merket Sykkelvei 1 (den nasjonale
sykkelruta nr 1) og Kyststien. Vi holder oss mest mulig langs sjøen.
Aktuelle stopp: Redningsselskapets base i Horten, Midgard
Vikingsenter, Gildehallen, Munchs Hus, Badeparken i Åsgårdstrand
og ”Pikene på Broen”, Munchs Cafè.
Underveis tar vi også en matpause der det passer i forhold til vær,
vind og ønsker.
Før vi snur og sykler tilbake til fergekaia i Horten, tar vi en tur
innom Munchs cafè i Åsgårdstrand for en softis, kaffekopp eller
kake fra konditoriet. «Bakgården» er perfekt til å sitte ned å kose
seg en søndag formiddag. Hele turen er i rolig tempo. Lett
sykkeltur i flatt terreng, dog en del steiner og røtter/ujevnheter på
skogsstiene. Passer for de fleste som liker å sykle.
Dato:
Turstart:

Søndag 3. mai
Fergekaia i Moss kl 10:30. Tar en ferge sammen som
går ca 10:45.
Adkomst: Riksvei 19 til fergekaia i Moss.
Varighet: Turen er ca 2 mil og vi regner ca 5 timer før vi er til
bake på fergekaia i Moss.
Terreng: En del skogsstier, ellers sykkelstier, grusveier og
asfalterte veier.
Annet:
Sykkelhjelm er påbudt. Ta med matpakke, tilstrekkelig
med vann/drikke, sitteunderlag.
Turledere: Thorbjørn Eriksen 959 44 372
Jørn Holløkken 916 59 981
Britt Elisabeth Røhnebæk 458 66 802

Onsdag 6. mai – Opptur for 8. klassinger
OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger over hele
landet blir invitert av DNT til å være med på friluftsliv, fysisk
aktivitet og naturopplevelser.
DNT Vansjø har den glede å ønske 8 klasser i Mosseregionen
velkommen til å være med på denne skoleturdagen som skal
foregå på Årvolltangen i Vansjø.
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På tur med DNT Vansjø
8. mai – Nærtur
Fra Klypen til Bernstøtta i Våler
Minnemarkering 75 år
Turen starter på Klypen og følger skogsvei og sti fram til
Bernstøtta. Våler Forsvarsforening/NROF avholder en
minneseremoni ved Bernstøtta – stedet hvor radiosender Uranus
ble bragt til taushet 22.juli 1944. Retur til Klypen etter seremoni
og skaukaffe.

10. mai – Nærtur
Bliksøya rundt i Våler.
Fra Vestre Kjærnes gård går vi til Blixøen gård og følger sti videre.
Stien går i store trekk i strandkanten og vi følger Sunda, det smale
sundet som forbinder øvre og nedre Vansjø. Etter hvert kommer vi
til hyttene i nordvestre delen av øya. Da er vi på det nærmeste tilbake til Kjærnes og har gått ca. fire km. i variert terreng. En tur
som passer de fleste selv uten trening. Vi vil ta en rast underveis
og anbefaler deltakerne å ta med kaffe og niste.
Vel møtt!

Dato:
Fredag 8. mai
Turstart: Fra FV 120 ved Klypen Agility. Tidspunkt kommer i
avisannonse, på www.dntvansjo.no og på facebook.
Adkomst: Kjør forbi Mosseporten, kjør over Rødsund bru, ta av
FV 120 mot Elvestad. Etter ca. 3 km finner du Klypen
gård på venstre side. Parkering på Klypen Agilty.
Varighet: Ca. 4 timer.
Terreng: Skogsvei, skogstier. Passer ikke for barnevogn.
Turledere: Helge Jodalen 414 24 878, Henry Mogstad 905 37 988

Dato:
Søndag 10. mai
Turstart: kl. 11:00 fra Vestre Kjærnes gård
Adkomst: Dersom du kommer fra Mosseporten følger du FV 120
over Rødsund bru til veien deler seg. Herfra følger du
FV. 115 i ca. 2-3 km. til Sanderød. Fra Sanderød vil det
bli merket fram til Kjærnes, ca. 5 km.
Terreng: Variert og lett, passer ikke for barnevogn
Turleder: Olaf Blomberg, 977 96 437

8. – 10. mai – DNT Ung
Kanotur ned Nordbyelva og Vansjø

14. mai – DNT Vansjø junior
Grottetur i Larkollen

Dag 1.

Vi padler fra Elveplassen, tre kilometer ned
Nordbyelva og ut i Rosefjorden i Vansjø. Herfra
fortsetter turen noen kilometer videre mot
Gressøya som trolig blir dagens overnattingssted.
Vi lager mat og har en hyggelig kveld med lek og
moro.
Kanskje noen vil teste fiskelykken?

Dag 2.

Lørdagen starter med å spise en deilig frokost og
kose oss. Vi pakker sammen camp og fortsetter
turen gjennom Vansjø. Nedover mot Gudøya og
deretter til Holmelandet. Fra Holmelandet går
turen inn i Sunda til Abbor’n og Driter’n hvor
dagens etappe ender. På kvelden lager vi mat og
koser med slakkline og kubb.

Dag 3.

Søndag så tar vi en rolig frokost og nyter naturen
og dyrelivet, før vi rydder ned leiren og padler til
Vaskeberget i Rygge. Ankomsttid er ca. kl. 14:00.

Dato:
Fredag 8. – søndag 10 mai
Turstart: Kl. 17:00 Elveplassen ved FV 115 i Våler
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Annet:
Husk egen kopp og spiseutstyr. Overnatting vil
være i telt, lavvo eller under åpen himmel ved godt
vær. Det er også gøy å sove i hengekøye om været
skulle tillate det. Vi stiller med ekstra hengekøyer
om noen skulle ønske om det (ved forespørsel).
Vi kan stille med transport fra Moss ved forespørsel.
Turledere: Connie Rossing 932 73 454 og Robin M. Simonsen
Pris:
For medlemmer kr. 260.-/for ikke medlemmer
kr. 660.- inkluderer middag på fredag og lørdag
samt frokost og lunsj lørdag og søndag. Ta med
egent snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no
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Bli med å utforske grottene i Larkollen. Her må vi åle oss
igjennom lange, trange grotteganger og får testet ut både
klaustrofobien og araknofobien. Kanskje vi finner en utgang på
andre siden av fjellet?
Det blir selvfølgelig også tid til masse bålkos. Ta på klær som tåler
å bli skitne, hodelykt, mat og drikke. DNT stiller med hjelmer.
Dato:
Torsdag 14. mai
Turstart: Kl. 17:00 ved Botnertjern, Øst for Larkollveien.
Turleder viser parkering. OBS; veien kommer brått på.
Varighet: 3 timer inkludert rast.
Passer for: Alder 10 - 15 år med foreldre.
Turledere: Bjørn Christensen 93619414 og
Per Olav Tveit, 91542855
Påmelding: www.dntvansjo.no

På tur med DNT Vansjø
24. mai – Nærtur
Forsommertur til Gammelsrød i Råde
Vi blir med lokalkjente Nille på tur ute ved kysten.
Turen går forbi gårdene Nordre Tasken og Søndre Tasken, til
Kurefjorden og til Våpenhula ved Helgerød.
Dato:
Turstart:
Adkomst:
Varighet:
Turleder:

Søndag 24. mai
Kl. 11:00 fra 1 km. etter Ovenskiltet – retning Oven
FV 116 til Heia, FV 351 mot Oven
7 km, 3-4 timer inkludert pause.
Nille Oven 970 66 836

1. juni – Nærtur
Mosseregionens høyeste punkt –
Taraldrudåsen i Svinndal
På hyggelig initiativ fra ordfører Reidar Kaabbel arrangerer vi
sammen en tur til Taraldrudåsen i Svinndal som ligger 225 meter
over havet. Tett opp til kommunegrensen mot Skiptvet.
Vi går gjennom hyttefeltet Tveiteråsen. Selv om vi skal opp
noen meter, er det en lett tur med vesentlig tørt terreng. Vi
raster ved Trolltjern som ligger i Skiptvedt.
Dato:
Mandag 1. juni (2. pinsedag)
Frammøte: Kl. 11:00 samles vi ved Fosseberget (hvor Svinna
går under FV 115 og renner ut i Sæbyvannet.
Vi kjører i kolonne til Tveiteråsen (5km). Herfra
starter vandringen.
Varighet: 3 – 4 timer. Ca. 5 – 6 km.
Terreng: Bilvei i hyttefeltet. Sti videre. Ikke barnevogner.
Turleder: Terje Lauritzen 917 39 885 og Reidar Kaabbel

9. juni – Nærtur
Sykkeltur kveld: På kryss og tvers langs stier i
Larkollens kulturlandskap –
Kyststien/Blomsterstien og Larkollmarka
Turen starter på p-plassen bak Rygge kirkegård vis a vis
Bygdetunet der Ryggejoggen starter.
Vi sykler sydover på sykkelveien langs Kurefjordveien til vi tar av
ved Otterstadmyra gjennom Kure gårdene og Melleby. Vi
følger den merkede Kyststien/Blomsterstien med Kurefjorden på
venstre side. Vi tar en liten stopp ved Fugletårnet og
Kureskjæret. De som vil, tar en tur opp i tårnet og nyter utsikten.
På sykkelen igjen runder vi Larkollneset med utsikt til Danmark
og Sletter øyene. Vi passerer Larkollen camping og Langstranda
før vi ender innerst i Rørvikbukta. På dette strekket tar vi en
pause og benytter en av de mange koselige rasteplassene og
nyter medbrakt matpakke/kaffe. Ved Naslehuset i Rørvikbukta
krysser vi Larkollveien og fortsetter nordover på grusveien
gjennom Grefsrød og Støtvik gårdene mot Botnertjernet. Her
krysser vi Larkollveien nok en gang, og sykler på den godt
merkede sykkelstien på østsiden av Vardåsen til Evje golfbane
hvor vi igjen krysser Larkollveien til Pålsrød/Urtehagen. Herfra
følger vi den skiltede sykkelstien østover gjennom Larkollmarka
til vi kommer ut ved Otterstadsaga. Siste etappe er på grusvei til
Pytten. Her krysser vi Kurefjordveien for nest siste gang og følger
sykkelstien nordover tilbake til utgangspunktet ved Rygge
kirkegård/Rygge kirke.
Dato:
Turstart:

Tirsdag 9. juni
Kl. 18:00 fra P-plassen bak Rygge kirkegård vis a vis
Bygdetunet der Ryggejoggen starter.
Adkomst: Flere veier går til Rygge kirke/Rygge kirkegård, som er
et knutepunkt. Ca 2 km fra Ryggeveien både ved
Felleskjøpet og Rygge stasjon, tilsvarende fra
Larkollveien ved Dilling.
Varighet: Turen er på ca 2,1 mil og tar ca 3,5 - 4 timer inkl
matpause og andre stopp, før vi er tilbake ved
startpunktet.
Terreng: En god del skogsstier, hvorav mye stein og røtter
enkelte strekninger i kupert terreng, ellers sykkelstier,
grusveier og litt asfalterte veier. Til dels noe krevende
terreng. Må/kan også trille sykkelen noen meter på de
mest kronglete strekningene.
Annet:
Sykkelhjelm er påbudt. Veldig smale dekk er mindre
egnet på denne turen. Ta med matpakke, tilstrekkelig
med vann/drikke, sitteunderlag.
Turledere: Britt Elisabeth Røhnebæk 458 66 802
Thorbjørn Eriksen 959 44 372
Jørn Holløkken 916 59 981
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På tur med DNT Vansjø
9. juni – Havkajakk
Introduksjonskveld havkajakk

13. – 14. juni – Havkajakk
Overnattingstur med DNT Horten

Dato:
Tirsdag 9. juni
Oppmøte: Kl. 17:00 – 21:00 ved DNT Naustet på Vaskeberget,
Kjellerødveien
Målgruppe: Målgruppen er alle som ønsker å lære mere om
kajakklivets gleder.
Program: Her vil du kunne få en teoretisk innføring i noen av
de forskjellige havkajakk typer, samt bekledning,
årer, sikkerhet, pakking, turforslag i nærområde,
prøving av kajakkene og ikke minst vil vi ha bål.
Det blir en teoretisk innføring på fjellet ved brygga
fra kl. 17:00 – 18:00. Folk kan ellers komme og gå
som de vil i perioden. Det vil være turledere som er
til stede frem til kl. 21:00 og som kan svare på det
man lurer på rundt kajakk.
Kontaktperson: Nils-Jørgen Kraft 9149656

I samarbeid med DNT Horten inviterer vi alle med våttkort eller
tilsvarende kompetanse til kajakktur med overnatting.
Overnatting i telt eller lignende. Alle deltagere må være
selvforsynte med utstyr, vann og proviant. Turen planlegges til å
gå i området Vestfjorden mellom Larvik og Sandefjord
Nærmere program kommer ved påmelding.
Dato:
Lørdag 13. – søndag 14. juni
Oppmøte: Kl. 11:00 på fergekaia i Horten.
Varighet: To dager
Turledere: DNT Horten – Morten Onshuus og Morten Fagervold
Påmelding: www.dntvansjo.no
Annet:
Tørrdrakt og våttkort er obligatorisk

Uke 26 – Friluftsskolen i Råde
I samarbeid med Råde kommune arrangerer vi for andre år på rad
Friluftsskole. Dette er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, 10-13 år.
MÅL:

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont
ferietilbud i nærmiljøet for mange barn og som vi
ønsker skal legge grunnlag for varige friluftsvaner.

For mer informasjon og påmelding: se Råde kommunes
hjemmeside www.rade.kommune.no.
Info også på vår hjemmeside www.dntvansjo.no

1. juli – Nærtur
Blomstertur til Sjursbråtatjerna i Våler
Bli med på sommertur med botaniker.

12. – 14. juni – DNT Ung
Kajakktur over fjorden
Bli med på en kajakktur på vestsiden av Oslofjorden!
Dag 1:

Turen starter på Engelsviken. Herfra krysser vi fjorden
over til Vestfold siden. Overnattingen blir på Østre
Bolærne i en av Vestfold sine nye padlehuker! Her blir
det også mulighet for å sove i telt eller hengekøye.

Dag 2:

Vi padler videre nedover langs Vestfoldkysten, rundt
Tjøme og ned til Verdens ende. Videre går turen til
kveldens overnattingssted på Ildverket. Her vil det også
blir mulighet til å sove i padlehuk, telt eller hengekøye.

Dag 3:

Turen går tilbake oppover Vestfoldkysten, langs øyene
og deretter krysser vi fjorden tilbake til Engelsviken.

Fredag 12. – søndag 14. juni
Engelsviken, mer info om tid kommer på nettsiden
Robin M. Simonsen 994 34 297 og Frida Sølvsten
Det er krav til Våttkort og egen kajakk. Det vil komme
mer informasjon om det praktiske nærmere turen.
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Pris:
For medlemmer kr. 260.-/For ikke medlemmer kr. 660.inkluderer middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

Dato:
Onsdag 1. juli
Turstart: Kl. 17:30 ved Vanem P (skiltet Skihytta ved FV 120).
Herfra samkjøring.
Varighet: 2 timer. I tillegg kommer turen fra og til Vanem.
Terreng: Myrvegetasjon og sumpmark. Støvler er påkrevd!
Turleder: Botaniker Bård Haugsrud 928 928 46
Værforbehold: Ved intenst regnvær vil blomsterturen bli avlyst

Dato:
Turstart:
Turledere:
Annet:
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Knollerteknapp

Stemorsblomst

På tur med DNT Vansjø
27. juli – 2. august – DNT Ung
Ukestur på Hardangervidda

31. juli – 2. august – Havkajakk
Helgetur til Akerøy på Hvaler

Gå fantastiske Hardangervidda der fjord møter fjell!

Vi inviterer alle med våttkort eller tilsvarende kompetanse til
kajakktur med overnatting på Akerøya, Hvaler.
Overnatting i telt eller annet. Alle deltagere må være
selvforsynte med utstyr, vann og proviant.
Nærmere program kommer ved påmelding.
(Destinasjon vil endres ved ugunstige værforhold)

Årets sommertur går fra hytte til hytte langs ruten Haukeliseter –
Hellevassbu – Litlos – Tyssevassbu – Mosdalsbu – Odda og buss
tilbake til Oslo
Dag 1:

Vi møtes på togstasjonen i Moss, tidspunkt vil vi
komme mer tilbake til! Ferden går til Oslo, og så blir
det Haukeliekspressen videre til Haukeliseter fjellstue.
Her blir det en god middag og en ypperlig anledning
til å bli bedre kjent med hverandre. Vi vil også her
informere enda mer om turen og dagene fremover.

Dag 2:

Vi beveger oss innover i det vakre landskapet
Hardangervidda har å by på. Vi går mot Hellevassbu
som er ca 24 km å gå. Vi nyter utsikten langs
dagsetappen. Dette er en selvbetjent hytte, men vi har
med oss middag til denne dagen.

Dag 3:

Vi fortsetter til Litlos, som er den eneste betjente
hytten på turen! Det er ca 16,6km mellom hyttene. Her
blir det en treretters middag servert på hytta, og vi
koser oss med spill og andre aktiviteter utover kvelden.

Dag 4:

Vi går til Tyssevassbu. Dette er en selvbetjent hytte, og
vi lager middag fra skatter vi finner i matkammeret.

Dag 5:

I dag skal vi gå til Mosdalsbu, men på veien vil vi ta
turen innom det spektakulære utsiktspunktet Troll
tunga. Dette blir en litt krevende etappe med ca hele
22 lange km. Det er absolutt verdt det!

Dag 6:

Fra Mosdalsbu går turen ned til Odda, og her tar vi
bussen tilbake til Oslo med tog videre til Moss

Dato:
Fredag 31. juli – søndag 2. august 2019
Oppmøte: Kommer ved påmelding
Varighet: To eller tre dager
Turansvarlig:DNT Vansjø - Per Olav Eliassen 473 18 341
Påmelding: dntvansjo.no
Pris:
150,- for medlemmer, 350,- for ikke medlemmer.
Inkludert DNT Vansjø havkajakk t-skjorte.
Annet:
Våttkort eller tilsvarende kompetanse er
obligatorisk.

Annet:

Oppmøte / avreise/hjemkomst: Dette vil bli lagt ut på
www.dntvansjo.no når vi vet mer om tog og busstider.
Krav til deltakerne: Deltakere må være i god form og vant til å gå
fotturer med ryggsekk. Du må belage deg på krevende
dagsetapper.
Utstyr:
I tillegg til normalt utstyr og bekledning beskrevet i
DNTs pakkelister, se vår nettside www.dntvansjo.no,
Tenk på følgende: En lett sommersovepose og eventuelt
liggeunderlag kan være greit å ha på de to siste
hyttene som har få sengeplasser. Det kan være mye
folk i fjellet på denne tiden av året og man er ikke
garantert at alle får sengeplass.
Frokost, middag og lunsj er inkludert i prisen. Dog så er
Litlos en betjent hytte og det er mulig å lage en
matpakke.
Dato:
Mandag 27. juli – søndag 2. august
Turstart: Moss stasjon (tidspunktet vil bli lagt ut på nettsiden vår)
Aldersgruppe: 16 – 30 år
Turledere: Connie Elisabeth Rossing & Robin Martens Simonsen
Pris:
For medlemmer kr. 3.550.-/ikke medlemmer kr. 5.050
inkluderer transport, overnatting på hytter, frokost,
lunsj og middager alle dager og turlederkostnader.
Ta med egen snacks
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

4. – 7. august – Friluftsskolen i Moss
Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10 til
13 år. Målet med Friluftsskolen er å gi deltagerne en positiv og
lystbetont introduksjon av friluftsliv i nærmiljøet og skal legge til
grunn sunne og gode friluftsvaner. I år blir det femte året på rad
vi arrangerer dette sammen med Oslofjorden Friluftsråd, og vi
gleder oss til ei aktiv uke til lands og til vanns.
Mer informasjon og påmelding på: www.dntvansjo.no
Dato:
Tirsdag 4. – fredag 7. august
17

På tur med DNT Vansjø
16. august – Barnas Turlag
Strandtur til Fiske badeplass

30. august – Nærtur
Sensommer i vakker natur i Råde

(litt bortenfor Sjøbadet)

Turen går fra Råde kommunes gamle lagerskur for ved i Tombdalen, via Bronsealder-røysa på Rørfjell, og videre til Skogland
i Onsøy. På Skogland nyter vi vår egen medbrakte kaffe og
matpakke, om ønsket rundt et bål i lavvoen. Retur går via
Bossum, utkikkstårnet på Rørfjell og tilbake til Tombdalen og
parkering.

Vi møtes på stranda. Her bygger vi sandslott, går på
oppdagelsesferd i fjæra, leker og har det gøy! Vi vil også ha med
noen krabbeklyper.
Dato:
Søndag 16.august
Turstart: Kl. 11:00 ved stor P. på høyre side
Adkomst: Kjør over kanalbrua, ta første vei til venstre og kjør
langs sjøkanten sørover - forbi Sjøbadet
Varighet: 2 timer
Passer for: Turen passer for barn i alle aldre som liker seg på
stranda.
Turleder: Anette Tønsberg 456 60 243

Dato:
Søndag 30. august
Turstart: Kl. 11:00 fra oppmøteplass ved vedlageret.
Adkomst: Fra veikryss ved Tomb kirke, kjør mot syd på riksvei
118 og ta første vei inn til venstre. Følg denne ca.
2 km fram til parkering ved det gamle lagerskuret.
Varighet: 4-5 timer + rast. Total lengde ca. 11-12 km.
Terreng: Skogsvei / traktorvei og stier. Kortere strekninger er
noe ulendt. Passer ikke for barnevogn.
Turleder: Oddvar Kristoffersen, 951 49 667 og
Eigill Tangen 922 52 721

5. september – Barnas Turlag
Tur til Dragegrotten og Stalsberget på
Søndre Jeløy
Vi går til Dragegrotten og Stalsberget på Søndre Jeløy. Etter
ca. 1 km utforsker vi Dragegrotten og får høre drageeventyr!
Deretter går turen ut på Stalsberget og tilbake til Røed gård.
Store deler av turen vil foregå i Rødsåsen naturreservat. Ta
med mat og drikke, så finner vi et sted å raste på veien.

23. august – Nærtur
Bli med oss på tur i Frogn, nær Drøbak.
Vi går på stier over Ekebergåsen, videre nedover mot
Kjeppestadbukta forbi gamle isdammer og andre spennende
historiske steder.
Fra Kjeppestadbukta følger vi Kyststien nordover til krigsminnesmerket og forbi Stenbadehuset, tilhørende Ekeberg Gård. Vi
fortsetter videre langs kysten til Skiphelle og deretter opp litt
bratte bakker tilbake til parkeringen.
Dato:
Søndag 23. august
Turstart: Kl. 11:00 fra P-plass i Ekebergveien, etter Røis Gård i
Drøbak/Frogn
Adkomst: Kjør mot Vestby Nord fra E6, ta Drøbakveien vestover,
senere Vestbyveien i retning Drøbak (vest), over
bakketoppen i Vestbyveien. Ta Ekebergveien til
venstre og kjør denne ca. 300 m. Stor P-plass på høyre
side.
Varighet: 4 – 5 timer, ca. 10 km.
Terreng: Sti, vei, bratte svaberg og bratte bakker.
Passer ikke for barnevogn eller små barn.
Turleder: Vera Bromander 907 91 671
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Dato:
Søndag 30. august
Turstart: kl. 12:00 fra P-plass Røed Gård
Adkomst: Kjør gjennom Moss og ut på Jeløy. Følg skilting mot
Alby. Etter ca 4 km, like før Alby, ta av til høyre opp
alléen til Røed Gård.
Lengde: Ca. 4 km, 3 timer
Terreng: Varierte, lettgåtte stier, skogsvei og strand.
Noe ulendt enkelte steder.
Annet: Deler av turen passer ikke med barnevogn, men det
er fint mulig å gå med barnevogn inn til
Dragegrotten for deretter å returnere til Røed Gård.
Denne delen av turen er ca. 2 km t/r i lett terreng.
Det er en liten, lett klatreetappe opp til grotten fra
stien.
Turledere: Kari Jenseg 988 76 844 og
Alexander Jenseg 40436216

På tur med DNT Vansjø
4. – 6. september – DNT Ung
Kanotur i Vansjø og «Natt i naturen»

6. september – Kom deg ut-dagen og
Familiedagen

Vi feirer Friluftslivets uke med kanotur i Vansjø og «Natt i naturen»

Vi gleder oss til det årlige fellesarrangementet med vår Kom
deg ut-dag og mange andre lag og foreningers Familiedag i
Mossemarka. Dette har blitt en hyggelig tradisjon for små og
store.
Vi tilbyr aktiviteter som rebusløyper, støvelkasting,
styltegåing, kasting på boks, quiz, skyting med luftgevær,
prøvesmaking av årets røkte makrell, soppsuppe/
brenneslesuppe, vafler, pølser, rådyrtallerken og mye mer.
Premier til alle barn!

Dag 1:

Vi padler fra Holmsbu og videre oppover Mosseelva
frem til Elverøy. Så går turen videre over til
Havnahuken og det blir kveldens overnattingssted.
Vi lager god middag og koser oss foran bålet med spill
og andre aktiviteter.

Dag 2:

Vi spiser en god frokost før vi videre padler rundt
Dillingøy og videre nedover mot Nåløyet. Dagens
overnatting blir i området rundt Bliksøya. Vi lager en
god middag og finner på noe hyggelige aktiviteter.

Dag 3:

Vi starter dagen med en god frokost, pakker ned camp
og hiver oss i kanoene. Vi padler rundt Bliksøya og
tilbake mot Vaskeberget. Turen avsluttes ca. kl. 15:00.

Dato:
Søndag 6. september
Tid:
11:00 – 15:00
Sted:
Jegerhytta ved Trapbanen i Mossemarka
Følg med på annonsering i lokalavisene, Facebook og Twitter
og www.dntvansjo.no

Dato:
Fredag 4. – søndag 6. september
Turstart: Kl. 17:00 fra Holmsbu, ved Skytterhuset og Eikabanen
på Krapfoss
Turledere: Frida Sølvsten 976 40 858 og Robin M. Simonsen
Annet:
Overnattingene vil være i gapahuk, telt eller i
hengekøye ved pent vær. Vi stiller med telt, og ekstra
hengekøyer om noen skulle ønske å prøve dette (ved
forespørsel).
Husk egen kopp og spiseutstyr
Vi kan stille med transport fra Moss ved forespørsel.
Pris:
For medlemmer kr. 260.-/for ikke medlemmer kr. 660.inkludert middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no
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På tur med DNT Vansjø
12. – 13. september – DNT Vansjø junior
Camp Gullholmen
Bli med på tur til ville, vakre Gullholmen fyr midt i Oslofjorden!
På Gullholmen er det et fyr på 8 meter, en fyrvokterbolig og en
betjentbolig, og øya er Østfolds vestligste punkt.
Målet for turen er å gå på oppdagelsesferd øya rundt, og utforske
stier, juv og grotter. På veien kan vi klatre, bade, plukke blomster,
prøve fiskelykken og kikke på skarven som tørker vingene sine. Vi
sover i telt eller hengekøye, og tester hvordan det er å leve ute et
døgn. Det er to utedoer på øya og mulighet for å fylle
drikkevann. Hjemreise søndag etter lunsj.
Dato:
Lørdag 12. – søndag 13. september
Turstart: Kl. 12:00 på p-plassen på Tronvikstranda på Jeløya,
Moss. Vi ordner båttransport ut til øya.
Husk redningsvest!
Passer for: 10-15 år med foreldre
Vi sørger for: Båttransport t/r Gullholmen i samarbeid med Jeløy
Kystlag og felles middag på bål lørdag kveld.
Du må ha med: Redningsvest,telt / gapahuk / hengekøye,
sovepose og liggeunderlag, varme og
vindtette klær + ekstra klesskift, -klær etter vær. Gode
sko, da det er ulendt terreng. Badetøy. Lunsj lørdag,
frokost og lunsj søndag + drikke.
Turledere: Karianne N. Stray 901 79 929 og
Christen Stray 996 98 817
Påmelding: www.dntvansjo.no Maks 20 deltagere.
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13. september – Nærtur
Tur til Knudsrød turisthytte, ved
Borrevannet
Vi tar ferga over fjorden og vandrer opp til DNT Hortens flotte
hytte ved Borrevannet. Her tar vi en rast og nyter det vakre
området og utsikten før vi tar en litt annen vei tilbake til ferga.
Med på turen er kjentmann fra DNT Horten som vil fortelle oss
om området og hytta.
Dato:
Turstart:
Varighet:
Terreng:
Turleder:

Søndag 13. september
Kl. 10:30 fra brygga til Bastø Fosen i Moss Havn.
Ca. 5 timer inkludert pause, ca. 10 km
Vei og skogssti.
Kjell Magnussen 948 95 169

16. september – Barnas Turlag
Kveldsmattur til Amundbukta i Råde
Vi går til gapahuken i Amundbukta ved Vansjø i Råde. Der
tenner vi bål og kanskje noen finner noen geocacher i
området? Ta med matpakke eller noe du kan tilberede på
bålet, og husk drikke. (NB! Bålet er med forbehold om at det
ikke er totalforbud for ild)
Dato:
Onsdag 16. September
Turstart: Kl. 17:00 fra P-plass ved Råde Ungdomsskole/
idrettsplassen (ved tennisbanene)
Adkomst: Kjør til Karlshus i Råde. Hvis du kommer fra Moss
tar du første til venstre etter Esso/Deli de Luca. Følg
veien til du kommer til idrettsplassen.
Lengde: Ca. 700 m, 2 timer
Terreng: Lettgått og bred sti, og strand.
Annet:
Det er ikke anledning til å bade på denne turen.
Egner seg godt til barnevogn og bæremeis/
bæresele. De største smårollingene kan gå selv.
Turledere: Lotte Olsen Jessa mobil 911 71 074 og
Marcin Jessa 988 50 544

På tur med DNT Vansjø
19. og 20. september.
Trefjellsturen på Jeløy

20. september – DNT Vansjø junior
Kanotur i Vansjø

1. Jeløy Speidergruppe arrangerer Trefjellsturen på Jeløy.
Turene går til Rødsåsen, Rambergåsen og Bjørnåsen. Se
annonse i Moss Avis og på nettsiden til 1. jeløy speidergruppe.

Bli med på kanotur i Vansjø. Det blir en tur oppover Mosseelva,
beversafari og samt gjennomgang i grunnleggende teknikk- og
sikkerhet ved kanopadling. Ta med mat, drikke, samt tørt skift.

Dato:

Dato:
Søndag 20. september
Turstart: Kl. 11:00 på Holmsbu ved Eika (Skytterhuset) Krapfoss
Passer for: 10 -15 år med foreldre.
Turledere: Bjørn Christensen 936 19 414 og
Per Olav Tveit 915 42 855
Påmelding: www.dntvansjo.no
Påmeldingsavgift: 150 kr for ikke medlemmer.
Maks 20 deltagere.

Lørdag 19. – søndag 20. september

20. september – Nærtur
«Tre topper på en dag» på Jeløy
DNT Vansjø vil, under speiderens Trefjellsturhelg, gå alle tre
toppene på èn dag. Vi starter ved Hoppern skole og går til
Rødsåsen (Alby) 3.5 km, 45 min. Fra Rødsåsen til Rambergsåsen
6.5 km, 90 min. Fra Rambergåsen til Bjørnåsen og ned til
Skallerød gård 5 km, 75 min. Ved Skallerød går blir det transport
tilbake til Hoppern. Totalt blir det 15 km rolig vandring. Alle som
fullfører får også jakkemerke fra speiderne.
Dato:
Turstart:

Søndag 20. september
Kl.10:00 fra Th. Kittelsensgate ved Hoppern skole,
T-merket fra Tronvikveien
Adkomst: Fra Moss over til Jeløy, rett frem i Helgerødgata og
videre i Tronvikveien - 1.6 km Hoppern skole (nybygg)
ligger på venstre side over bakketoppen.
Varighet: 15 km, 5 – 6 timer i rolig tempo.
Terreng: Grusveier, stier, asfalt. Noen steder litt bratt og kupert.
Ikke for barnevogner.
Turledere: Nils Jørgen Kraft 951 49 656

26. – 27. september – DNT Ung
Hengekøyetur på Sørstranda, Jeløy
Dette er en tur for deg som ønsker å prøve hengekøye, eller
som allerede er veldig glad i å sove i hengekøye. På Sørstranda
på Jeløy har vi fått tillatelse til å henge oss mellom trærne
denne natta og vil gjerne ha deg med!
Dag 1:

Vi møtes ved parkeringen ved Hellebergstien og går
samlet til Sørstranda. Her henger vi opp
hengekøyene og fyrer opp et bål. Vi lager god
middag og koser oss utover kvelden med
forskjellige aktiviteter.

Dag 2:

Vi spiser en god frokost sammen og nyter
morgenen i fantastiske omgivelser. Vi pakker ned
campplassen og avslutter turen rundt kl. 15:00.

Dato:
Lørdag 26. – søndag 27. september
Turstart: Kl. 17:00 fra parkeringen ved Hellebergstien etter
Nes Camping på Jeløy
Turledere: Frida Sølvsten 976 40 858 og
Connie Rossing
Annet:
Ta med egen kopp og spiseutstyr.
Vi kan stille med transport fra Moss ved forespørsel
Vi kan stille med lån av hengekøye ved forespørsel
Pris:
For medlemmer kr. 110.-/for ikke medlemmer
kr. 210.- inkluderer middag lørdag kveld, samt
frokost søndag morgen. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no
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På tur med DNT Vansjø
4. oktober – Nærtur
Sopptur i Våler i samarbeide med Moss
Sopp- og nyttevekstforening

23. – 25. oktober – DNT Ung
Telttur på Norefjell
Dag 1.

Vi gleder oss over soppsesongen og tar turen i de dype
Vålerskogene for å søke lykken!
Dato:
Søndag 4. oktober
Turstart og
sted:
Mer info finner du på nettsiden www.dntvansjo.no og
på facebook når turen nærmer seg.
Turleder: Terje Lauritzen 917 39 885
Soppsakkyndig: Irene Simonsen 940 14 305

Dag 2.

Dag 3.

Den første dagen går mest med transport opp til
fjellet. Campen settes opp på Sandvasseter like ved
Jøslivatn, mens matlagingen blir satt i gang. Fisking
utover kvelden er absolutt en mulighet for de ivrigste.
Fra Jøslivatn går turen videre innover på Norefjell i
retningen Gråfjell. Målet for dagen er Donkelitjennet,
som blir dagens endestopp. Matlaging, avslapping,
spill, fisking og kos skaper kveldsstemningen.
I dag skal vi videre tilbake mot startstedet på
Sandvasseter. Her avsluttes turen og vi reiser sammen
tilbake til Moss.

Dato:
Turstart:
Turledere:
Annet:

Fredag 23. – søndag 25. oktober
Kl. 16:00 Moss stasjon
Robin M. Simonsen 994 34 297, Frida Sølvsten
Ta med egen kopp og spiseutstyr, sovepose og
liggeunderlag. Vi stiller med telt.
Pris:
For medlemmer kr. 510.-/for ikke medlemmer kr. 910.inkluderer middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

21. oktober – Barnas Turlag
Kveldsmattur i Nesparken
Vi tenner bål. Ta med det du ønsker å spise.
Kanskje går vi på refleksjakt i parken.
Dato:
Onsdag 21. oktober
Turstart: Kl.17:00 fra inngangen til parken ved Mossehallen og
Speiderhuset.
Adkomst: P. ved Mossehallen og ved Myra parkering
Varighet: 2 timer
Passer for: Barn i alle aldre
Turleder: Anette Tønsberg 456 60 243

25. oktober - DNT Vansjø junior
Feltspatgruvene i Råde
Vi gjentar fjorårets suksesstur til feltspatgruvene i Råde. Hvis
været tilsier det, går vi innom Trestikkmyra, for å få med oss
litt god historie og får å se om vi kan finne minneplata i
bronse, som er støpt inn i fjellet, til minnet for «gutta på
skauen» som gjorde en hederlig innsats her under
2. verdenskrig.
Vi lager et stort og deilig bål i gruvene, så ta med mat til å tilberede på grillen + drikke.
Det er mørkt når vi skal gå tilbake til bilene, så ta også med
lykt (gjerne hodelykt)!
Dato:
Søndag 25. oktober
Turstart: Kl. 14:00 «Rabben Snuplass» på Missingmyr.
(Rabben/Batteriveien)
Passer for:10-15 år med foreldre.
Turledere: Nina Lødeng 92888635 og
Elisabeth van der Sijde
Annet:
Husk lykt og varme sko/klær
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På tur med DNT Vansjø
25. oktober – Nærtur
Rundt Kjesebotnmosan i Våler – og innom
et lite hotell

Dag 2:

Vi starter dagen med en god frokost før vi pakker
sammen campen og tar fatt på pilegrimsleden igjen. Vi
går videre nedover mot Nordstrand, over Grønnliåsen
og ned mot Kolbotn. Videre går vi mot Sofiemyr og
over Østre Greverud. Vi kommer så opp til Haugbruåsen
hvor vi finner en fin campplass og rigger oss til her.
Vi spiser en god middag og slapper av med spill og
andre aktiviteter etter en god etappe! Ca. 19km
Vi spiser en god frokost og pakker sammen camp. Vi
vandrer videre nedover mot Øvre Melby og fortsetter
mot vannet Årungen. Vi går langs hele Årungen til vi
kommer forbi Ås kirke. Fra Ås kirke går vi mot
togstasjonen i Ås og tar toget hjem til Moss. Ca. 14km

Kjesebotnmosan er et flott myrområde i Våler, men ikke langt
fra Moss. Selve myra er bare tilgjengelig når det er frost, snø
og skiføre, men det går fine turstier, både blåmerka og
umerka i området rundt myra. Turen går gjennom
kulturlandskap, i tett granskog og på åpne furuknauser, som
ellers i Østfoldnaturen Lunsj blir ved «Hotell Kjesebu»
( https://www.dntvansjo.no/hotel-kjesebu/ ).

Dag 3:

Dato:
Søndag 25.oktober
Turstart: Kl. 11:00 fra parkeringsplassen bak Varna
Evangeliesenter.
Adkomst: Følg riksvei 120 østover fra Mosseporten; fortsett
etter Rødsbrua på riksvei 115 mot Svinndal. Like
etter SPAR-butikken ved Sperrebotn tar du av mot
venstre til Varna Evangeliesenter. Kjør gjennom
tunet på senteret mot låven og over en liten knaus
mot høyre. Der ligger P-plassen vi skal gå ut ifra.
Lengde: Ca. 8 km. 2 timer å gå før matpause ved «Hotell
Kjesebu». Deretter ca. 1 time videre på runden til
P-plassen.
Annet:
For det meste god sti eller grusvei, ikke spesielt
ulendt. Ikke for barnevogn. Mulighet for å bli våt
på beina, så ta på godt fottøy. Turkart Mossemarka
og Turkart Våler er fine å bruke.
Turleder: Tor Henning Evensen 938 28 290

Dato:
Fredag 6. – søndag 8. november
Turstart: Kl. 17:00 ved Gamlebyen Kirke, Ekebergveien 1 i Oslo
Ta kontakt hvis du ønsker å gå sammen med oss fra
Oslo s til Gamlebyen Kirke.
Turledere: Connie Rossing 932 73 454 og Harald B. Foght
Annet:
Overnatting vil bli i telt, og ved fint vær også i
hengekøye. Vi stiller med telt og hengekøyer
(ved forespørsel)
Vi beveger oss i skog og vei, viktig med gode sko!
Pris:
For medlemmer kr 260.-/ikke medlemmer kr. 660.inkluderer middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

6. – 8. november – DNT Ung
Pilegrimsleden Oslo – Moss del 1
Vi fortsetter fjorårets suksess med pilegrimsturer. Dette er del 1 av
2 turer som vil følge pilegrimsleden fra Oslo til Moss.

14. – 15. november – DNT Vansjø junior
Overnatting på Østtorp (arr. DNT Nedre Glomma)
Vi legger turen til den flotte DNT hytta på Østtorp denne helgen.
Det er 2 km å gå inn til hytta. Denne helgen blir det flere sosiale
aktiviteter i tillegg til at vi lager mat på bål. Kanskje noen har lyst
til å teste turlivet uten foreldre denne helgen? Følg med på
Facebook for nøyaktig tidspunkt og mer informasjon når turen
nærmer seg. Gratis for medlemmer. Medlemmer prioriteres.
Dato:
Lørdag 14. – søndag 15. november
Passer for: 10 - 15 år, i hovedsak uten foreldre
Oppmøte: På parkeringsplassen der Østtorpveien går inn
Turledere: Ellen Hasle Kokkim 924 17 808, Trond Kokkim og
Marianne Sundås
Påmelding: Nærmere info kommer

Dag 1:

Vi går fra Gamlebyen kirke nedover mot Ekeberg. Vi
følger pilegrimsmerkingen ned til Brannfjell, og her blir
kveldens overnatting. Vi lager god mat og hopper i soveposen for å gjøre oss klare til en ny dag med vandring.
Ca. 4 km
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På tur med DNT Vansjø
4. – 6. desember – DNT Ung
Pilegrimsleden Oslo – Moss del 2

13. desember – Havkajakk
Luciapadling

Vi fortsetter fjorårets suksess med pilegrimsturer. Dette er del 2 av
2 turer som vil følge pilegrimsleden fra Oslo til Moss.

DNT Vansjø Kajakk inviterer til Luciapadling. Vi møtes ved
roklubben, pynter kajakker og er padleklare kl. 18:00.

Dag 1:

Det blir premie til mest kreative båt! Se facebooksiden vår,
DNT Vansjø kajakk, for mer informasjon når dagen nærmer seg.

Vi møtes på Ås stasjon og fortsetter turen der vi slapp.
Vi beveger oss mot Ås kirke, og fortsetter på pilegrims
leden mot Moss! Fra Ås går vi videre nedover mot
Beverdalen og Børsum og finner en fin campplass for
kvelden i området her. Vi lager en god middag og
slapper av før vi finner soveposen.
Ca. 6km
Dag 2:
Vi starter dagen med en god frokost før vi pakker
sammen campen og går videre nedover mot Vestby.
Videre går vi forbi Sorgenfri og Dal før vi ankommer
Kolås, rett utenfor Son, hvor vi slår camp for kvelden.
Her blir det servert en god middag og vi koser oss med
spill og andre aktiviteter utover kvelden før vi finner
frem soveposen.
Ca. 15 km
Dag 3:
Vi starter dagen med en god frokost før vi legger ut på
siste vandring tilbake til Moss. Vi går gjennom Son og
følger pilegrimsleden videre gjennom Kambo og
Mosseskogen. Turen vil bli avsluttet ved Moss kirke.
Ca. 13 km
Dato:
Fredag 4. – søndag 6. desember
Turstart: Kl. 17:00 ved Ås togstasjon
Turledere: Connie Rossing 932 73 454 og Robin M. Simonsen
Annet:
Overnatting vil bli i telt, og ved fint vær også i
hengekøye. Vi stiller med telt og hengekøyer (ved
forespørsel)
Vi beveger oss i skog og vei, viktig med gode sko!
Pris:
For medlemmer kr. 260.-/ikke medlemmer kr. 460.inkluderer middag fredag og lørdag, samt frokost og
lunsj lørdag og søndag. Ta med egen snacks.
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

Dato:
Søndag 13. desember
Turstart: 18:00 fra roklubben

31. desember – Nyttårsbadet på Sjøbadet.
Dato:

Torsdag 31. desember

Nyttårsbadet på Sjøbadet i Moss.
Følg med på facebook og www.dntvansjo.no

Har du Våttkort? Bli med oss på Luciapadling 13. desember
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På kurs med DNT Vansjø
Grunnleggende turlederkurs - inklusiv
ambassadørkurs
Dette er et nyttig kurs for alle som vil lede DNT turer lokalt.
Dette er også et kurs som ligger til grunn for de som vil gå
videre på DNT sommerturlederkurs for å kunne lede turer i
fjellet. Sentrale tema blir:
• Ambassadørkurs
• Risikovurdering
• Turledelse
• Beredskapsplan
• Orientering
• Enkel matlaging på tur
• Turkunnskap
• Bål
• Førstehjelpskurs
• Brennere
• Etikkvettregler
Dato:
Lørdag 30. mai kl. 09:00 – 31.mai kl. 17:00 (Pinsen)
Ambassadørkurs på fredag.
Sted:
Ravnsjø m.m.
Pris:
Kr. 1.900,- for medlemmer i DNT Østfold. Kr. 2.400,- for
medlemmer av andre foreninger. Inkluderer
overnatting, instruktør, måltider og turlederhåndboka.
Er du turleder i dag og ønsker kurset, kontakt daglig
leder Evy på evy.skulstad.eliassen@dnt.no
Opptakskrav: God generell turkunnskap. Aldersgrense er 16 år.
Ambassadørkurset ”Bli kjent med DNT”, er innbakt
i dette kurset.
Kursledere: Nina Lødeng og Per Olav Eliassen

Havkajakk
9. juni. Introduksjonskveld havkajakk
Tid og sted: Tirsdag 9. juni Kl. 17:00 – 21:00 ved DNT Naustet på
Vaskeberget, Kjellerødveien.
Målgruppe: Målgruppen er alle som ønsker å lære mere om
kajakklivets gleder.
Program: Her vil du kunne få en teoretisk innføring i noen av
de forskjellige havkajakk typer, samt bekledning,
årer, sikkerhet, pakking, turforslag i nærområde,
prøving av kajakkene og ikke minst vil vi ha bål.

Fire grunnkurs havkajakk
Vi arrangerer Norges Padleforbunds Grunnkurs i havkajakk for
våre medlemmer. Kurset gir de som ønsker det Våttkort
Grunnkurs Hav.

Info vedr. alle fire kurs

Varighet:
Krav:

16 timer, 09:30 - 17:30 begge dager.
Alle deltagere må stille med egen havkajakk, vest,
åre og spruttrekk.
Pris:
Kr. 2000,- for medlemmer av DNT Vansjø,
Kr. 2710,- for ikke-medlemmer.
Påmelding: www.dntvansjo.no
Antall:
Maks 8 deltagere, førstemann til mølla gjelder.
Annet:
Ta med tørt skift, nok drikke og mat for hele dagen.
Utfyllende informasjonsmail vil bli sendt ut til
deltakere ca. to uker i forveien.

9. - 10. mai – Grunnkurs havkajakk
Dato:
Sted:
Kursleder:

Lørdag 9. mai og søndag 10. mai Kl. 09:30
Vaskeberget, Rygge.
NPF Aktivitetsleder Benedicte L`Orsa Mortensen
957 69 447

20. - 21. juni – Grunnkurs havkajakk
Tid og sted: Lørdag 20. juni og søndag 21. juni Kl. 09:30
Sted:
Vaskeberget, Rygge.
Kursleder: NPF Aktivitetsleder Per Olav Eliassen 473 18 343

4. - 5. juli – Grunnkurs havkajakk
Tid og sted: Lørdag 4. juli og søndag 5. juli Kl. 09:30
Sted:
Vaskeberget, Rygge.
Kursleder: NPF Aktivitetsleder Anette Monica Heggem,
922 00 755

15. - 16. august – Grunnkurs havkajakk

Det blir en teoretisk innføring på fjellet ved brygga
fra kl. 17:00 – 18:00. Folk kan ellers komme og gå
som de vil i perioden. Det vil være turledere som er
til stede frem til kl. 21:00 og som kan svare på det
man lurer på rundt kajakk.
Kontaktperson: Nils-Jørgen Kraft 914 96 56

Tid og sted: Lørdag 15. og Søndag 16. august Kl. 09:30
Sted:
Vaskeberget, Huggenes.
Kursleder: NPF Aktivitetsleder Hilde J. Moen 901 77 079
mail: hilde@paajobb.no

27. – 28. juni – 4 Introkurs i havkajakk

Kurs i andre Østfoldforeninger

I forbindelse med vannsportfestivalen i Moss arrangerer vi
Norges Padleforbunds Introkurs i havkajakk for våre medlemmer.
Kurset gir de som ønsker det Våttkort Introkurs Hav.

Søndag 8. mars

Tid og sted: Lørdag 27. juni og søndag 28. juni i Nesparken, Moss.
Målgruppe: Målgruppen er alle som ønsker å lære mere om
kajakklivets gleder.
Varighet:
3 timer, 09:30 - 12:30 eller 13:30 - 16:30, begge dager
Krav:
Alle deltagere må stille med egen havkajakk, vest,
åre og spruttrekk.
Pris:
Kr. 900,- for medlemmer av DNT Vansjø,
kr. 1000,- for ikke-medlemmer.
Påmelding: www.dntvansjo.no
Antall:
Maks 8 deltagere pr kurs, førstemann til mølla gjelder.
Kursleder: NPF Aktivitetsleder Anette Monica Heggem
922 00 755
Annet:
Ta med tørt skift og drikke. Utfyllende informasjonsmail
vil bli sendt ut til deltakere ca to uker i forveien.

Førstehjelpskurs, DNT Indre Østfold

Ambassadørkurs og Nærturlederkurs, DNT Indre Østfold

Onsdag 25. mars
Tirsdag 14. april
Kart og kompasskurs, DNT Nedre Glomma

Tirsdag 21. april
Kart og kompasskurs, DNT Indre Østfold

Søndag 26. april
Ferskingkurs i friluftsliv. DNT Indre Østfold

Søndag 26. april
Ambassadørkurs og Nærturlederkurs, DNT Nedre Glomma

Søndag 20. september
Ferskingkurs i friluftsliv. DNT Indre Østfold
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Finn frem med DNT Vansjø
Med kart og kompass får du en bedre turopplevelse i DNT Vansjøregionen. Hos Bjørn C i Dyreveien 20 i
Moss kan du skaffe deg kart over disse områdene og andre deler av Norge. De lokale kartene dekker det
meste av turområdene i og rundt Vansjø. Husk kompass.

Mossemarka
fra kommunegrense
i syd til Vestby
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Larkollen og
Larkollneset

Larkollen og
Larkollmarka

Kommunene
Rygge og Råde

Turkart

Turkart

Turkart

Vansjø

Våler kommune

Tur- og
båtsportkart

Turkart

På tur med DNT Vansjø
Kan vi reservere overnatting på Ravnsjøhytta,
Ravnsjøholmen og
gapahuker i Vansjø?

Ungdomsfjellturer

Påmeldinger

På Ravnsjøhytta sikrer du deg
sengeplass ved å gå inn på vår
nettside www.dntvansjo.no,
under Hytter og gapahuker
finner du linken til priser og
reservering. Det finnes også eget
rom for hund og en eier.

VI STILLER MED 2 TURLEDERE
på våre ungdomsfjellturer.
Begge er erfarne og
kvalifiserte.

Ved noen få turer er det av
forskjellige grunner
nødvendig for oss å vite hvor
mange som kommer.
MELD DEG PÅ VIA VÅRE
HJEMMESIDER
www.dntvansjo.no
- da får vi de opplysningene
vi trenger om deg.

Hvis du ikke er medlem, så
må det ordnes før avreisen.
Gå inn på våre nettsider
www.dntvansjo.no
klikk på fanen: «Bli medlem»
og meld deg inn.

Ravnsjøholmen med gapahuker
og Slottet er et campområde
forbeholdt skoleklasser og andre
barn- og ungdomsgrupper. For
reservasjon for din gruppe ta
kontakt med oss på 954 32 363.
Enkeltpersoner kan dessverre ikke
reservere, men du kan gjerne
bruke området hvis det er ledig.
Ta gjerne en telefon for å høre
om det foreligger noen gruppereservasjoner når du har tenkt
deg dit. Da slipper du bomtur.

ETTER PÅMELDINGEN
får du alle opplysninger om
turen og innbetalingsfrister.

ÅRSKONTINGENT 2020
- alder 13-18 år
Kr. 220,- alder 19-26 år
Kr. 360,-

GENERELLE VILKÅR
for fellesturdeltakere finner
du også på våre nettsider.

ØNSKES MER INFO
ring turlederen.

Gapahuker i Vansjø. Disse
gapahukene kan ikke reserveres,
men det er «først til mølla» som
gjelder. Moss Kommune har
ansvaret for søppletømming,
tømming av doer, og påfylling av
ved på Grevlinghuken på
Årvolltangen, Havnahuken på
Dillingøy, Kvernøyhuken på Store
Kvernøy og Gudøyhuken på
Gudøya. DNT Vansjø har
ansvaret for vedlikeholdet.

ØNSKER DU YTTERLIGERE
INFORMASJON ta kontakt
med turlederen.

DNT UNG

Utstyrsliste ved fjelltur «Hytte til hytte» sommertid:
-

ryggsekk, 50-60 liter
lakenpose
termos, f.eks. 3/4 liter
litt gnagsårplaster
en rull god sportstape
såpe, klut, håndkle
tannbørste og tannkrem
solbriller
solkrem med minst faktor 20
fuktighetskrem
fotoapparat med ekstra batteri

-

1 anorakk
tynn/lett genser
1 vindtett bukse
1 par ullsokker
2 trøyer
undertøy og lommetørklær
lue, skjerf og vanter
1 sett innetøy
(f.eks. joggedress og sokker)
- 1 par gode støvler
(MÅ! være inngått)

-

skobørste, impregnering
1 par gamasjer (for snø/myr)
1 par innesko
1 sett regntøy
(jakke, bukse og hodeplagg)
- ei sitteplate
- en shorts
Noe av dette har du på deg - og
klarer du å pakke med mindre
enn en 8 kg’s sekk - så er det bra.
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DNT Vansjø og litt forskjellig
Kaptein Rødskjeggs skattekister 2020
Fra 4. april til 12. juli ligger de fire skattekistene
plassert ved Rambergtoppen.
Fra 17. juli til 5. oktober ligger de i Mossemarka sydøst.
(Vanembukken)
Kart og mer informasjon finner du på vår nettside:
www.dntvansjo.no.
Papirutgaven får du ved henvendelse hos:
• DNT Vansjø kontor, Kongensgate 5, Moss
• Bjørn C i Dyreveien 20, Moss,
• ByLab i Dronningensgate 15, Moss,
• Moss Bibliotek, Fossen 22, Moss,
• O-Klubbens hus på Norødegården, Moss
Husk å ta med fine leker du ikke bruker lenger til å
bytte mot en annen fin leke i kistene!

Medlemsutvikling i DNT Vansjø fra 2008 til 2019
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2687

Skautravernes Klubb – Turdager 2020
For nærmere program se www.skautraverne.no
APRIL:
22.4 Tronvik - 29.4 Son
MAI:
6.5 Bernstøtta - 13.5 Fredrikstad - 20.5 Borrehaugene - 27.5 Ødemørk
JUNI:
3.6 Larkollen - 10.6 Roklubben – Kjellandsvik
AUGUST:
12.8 Jubileumstur Nesparken - Tollertangen-Fossen - 19.8 Nåløyet 26.8 Molbekktjernet
SEPTEMBER: 2.9 Rambergnebba - 9.9 Isesjøen - 16.9 Jeløya nord - 23.9 Møvik, Kurefjorden 30.9 Kjempekastet
OKTOBER:
7.10 Årvolltangen - 14.10 Noreødegården med grill og gløgg
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DNT skal drive
ive sin virksomhet
i
slik at m
medlemmer og opinionen har tillit til at organisasjonens midler brukes til det beste for formålet og vår organisasjon. Det skal utvises
ansvarlighet ved administrasjon av økonomiske midler. Som DNT-er skal du bidra
til at organisaasjonen styres etter økonom
miske bærekraftige prinsippper og innenfor
gjeldende lovverk og DNTs vedtekter.
Habilitet er viktig for å sikre vår egen og DNTs troverdighet og tillit. En ansatt eller
tillitsvalgt skal ikke delta i behandlingen av en sak, eller i forberedelsen av denne,
dersom det foreligger omstendigheter som kan svekke tilliten til vedkommendes
upartiskhet. Det er viktig at ansatte og tillitsvalgte kjenner igjen og avstår fr
fra
handlinger som kan bidra til å svekke DNTs omdømme.
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Gode støttespillere til DNT Vansjø
For medlemmer
av DNT Vansjø
gir Björn C

Ull undertøy
og ullgensere

÷20 %

DYREVEIEN 20, MOSS

DNT medlemmer får
15-20% rabatt
på alt i butikken.
(Gjelder ikke allerede rabatterte varer)
Den lille
forskjellen

Kongensgate 32 - 1530 Moss

Når det gjelder bank,
er valget enkelt:
velg lokalt!
Sparebanker er ikke helt som andre banker. Vårt overskudd blir nemlig pløyd tilbake i
lokalsamfunnet i form av støtte til gode tiltak i regi av lokale lag og foreninger.
Når du velger Marker Sparebank, får du et konkurransedyktig banktilbud samtidig som
du er med på å gjøre kommunen til et enda bedre
sted å bo. Telefon 69 81 04 00

Epost@marker-sparebank.no - www.marker-sparebank.no

15% rabatt på turutstyr!
Rabattkode: DNT

Kjente merkevarer som Osprey, Patagonia, Craghoppers
Fjellreven, Icebreaker, Lonely Planet
Gjelder kun Chillout Moss, Gudes gate 2 og på chillout.no
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Gode støttespillere til DNT Vansjø

MERKANTILBYGG
Å

Vil du gi din støtte til
DNT Vansjø?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk
Tipping, hvor du som registrert spiller kan
velge ett lag eller én forening som du ønsker å
støtte - din Grasrotmottaker.
Vi oppfordrer deg til å støtte oss i:

Moss Avis er stolt generalsponsor

For at du skal få de siste nyhetene først,
publiserer vi nye saker hele døgnet – også i helgene.
Følg det lokale nyhetsdøgnet på mossavis.no

Organisasjonsnummer: 993 556 661

Din støtte er gull
verdt!
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DNT Vansjø
Minnemarkering ved Bernstøtta i Våler
Av Helge Jodalen

Den 8. mai 2020 er det 75 år siden Norge igjen ble et
fritt land etter 5 års tysk okkupasjon. Fortsatt er det noen
som husker krigen, men faktum er at det er ikke mange
igjen nå av de som deltok. Fra 1945 har vi, i motsetning til
mange andre land, fått leve fritt i vårt lille land. Kun med
våre små hverdagsbekymringer. Vi må verdsette denne
friheten, at vi får leve i et demokrati og i et av verdens
beste land.
DNTs hytter, sammen med lokale friluftsfolk, var mange
steder medvirkende i motstandskampen. Og medlemstallet
i DNT økte i følge Aftenposten fra 15.000 til 33.000 i disse
5 årene!
I DNT Vansjøs nærturterreng er det krigsminner fra
disse 5 årene med registrerte våpenhuler i skogen i Moss,
Jeløy, Rygge, Råde og Våler. Nær vår egen Ravnsjøhytte var
det slipplasser, og virksomheten foregikk rett foran nesen
på tyskerne som hadde forlegning på Bøndenes Hus i
Svinndal.
Historiene er mange, selv om de trauste bønder og
medhjelpere ikke akkurat skrøt av hva de hadde vært med
på. På utgitte turkart er disse krigsminnene avmerket.

I Gravskogen i Våler har vi Bernstøtta til minne om
SIS-agent Erik Bern, som her ble omringet og skutt av
Gestapo 22.juli 1944. Bern hadde fra 13.mars 1944, med
radiosender «Uranus», fra nordre Jeløy og Bevøya,
rapportert om skipstrafikken i Oslofjorden til London.
På nordre Jeløy var det lokale bønder som hjalp til og
var til helt uvurderlig hjelp. Senderen ble etterhvert peilet,
og den måtte flyttes til den andre siden av Mossesundet.
Sendingene måtte fortsette etter ordre fra London.
Senderen ble på nytt peilet, nå mens den befant seg i
Gravskogen i Våler.
30 tyske soldater omringet stedet, men Bern kom seg i
første omgang unna. Gårdbrukerkona, Hjørdis Edvardsen,
på Kippenes som var med ble truffet av skudd. Noe senere
ble også Bern truffet og dødelig såret. Hjørdis Edvardsen
overlevde. Etter først et lengre sykehusopphold satt hun
på Grini frem til frigjøringen.
Erik Bern har sin grav på Hamar kirkegård. Hvert år den
8. mai har Våler Forsvarsforening/NROF bekransning av
Bernstøtta i Våler. DNT Vansjø arrangerer vandretrur fra
Klypen i forbindelse med bekransningen.
Se turprogrammet side 14 og bli med!
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