
Turprogram vår 2017 for nærtur fra Tonsenhagen skole – start hver torsdag kl. 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. 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. Alle 
turene vil ta hensyn til at alle skal kunne holde følge. Vi anbefaler alltid å ha med busskort, i 
tilfelle turen ender et annet sted enn Tonsenhagen. 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. 
 
Våren 2017 vil vi som et forsøk tilby to turalternativer alle torsdagene.  
Alternativ 1 vil være som det har vært lenge, mest mulig på sti og ofte en del kupert. 
Varighet 2-3 timer. Pause i tillegg. 
 
Alternativ 2 vil være mest mulig på turvei, noen gode stier, mindre kupert og langsommere 
tempo enn alternativ 1. Varighet 1-2 timer + pause. 
 

Måned Datoer Turbeskrivelse  

Januar 5., 12. og 
19. 

Vanlig nærtur   

 26. Månedens tur - Brekke og Akerselva.  

Buss 25 (11.03)vestover til Korsvollbråtan (11.18). Vi går på blåsti til 
Brekke og turvei til Kjelsås og Teknisk museum. Kafé, men lov å spise 
medbrakt. Videre på turvei langs Akerselva ned til Nydalen T.  

Februar 2., 9., og 16. Vanlig nærtur   

 23. Månedens tur – Fra Sinsen T til Sørenga 
Buss 31 (11.05)til Sinsen T (11.14) Turen går gjennom flere parker: 
Torshovdalen, Sukkertoppen minnepark, Ola Narr og Klosterenga ned 
til Sørenga. Kafé.                               

Mars 2., 9., 16. og 
23 

Vanlig nærtur   

 
 

30. 
 

Månedens tur – På turvei fra Vestli T mot Nordre Lindeberg gård 
Buss 25 kl. 11.05, til Rødtvet 11.11, videre T-bane 11.20, til Vestli 11.30 
Vi går gjennom parker og fredelige boligområder. Kafébesøk underveis. 
  

April 6.  Førpåskevaffeltur til Årvoll gård 
Vi går en rundtur før vi ender turen på Årvoll gård. Her kan vi sitte ute 
eller inne, og det er greit å ikke kjøpe noe. 

 (13.ikke tur)  

 20. Vanlig nærtur   

 
 

27. Månedens tur – Lysakerelva motstrøms til Grini mølle v/ Røa 
Buss 31 kl. 11.05 til Lysaker stasjon kl. 11.47. 
Vi går oppover langs elva. Vi passerer restene av pionertida i norsk 
industrihistorie, og vi opplever elva som går i stryk og fosser gjennom 
en spennende dal. Rast ute. 

Mai 4. og 11. Vanlig nærtur                                                                                    forts. neste side 



 
Mai 

 
18. 
 

                                                                                                                                                                
Månedens tur – Grytlihøgdene 
Buss 25 kl. 11.03 til Lofthus kl.11.06. Kort tur. Så 56 bussen kl 11.35 til 
Solemskogen kl. 11.43. Vi går mest på umerkede stier, forbi Veslegryta 
og over Grytlihøgdene. Retur til Solemskogen. Rast ute. 

 (25. ikke tur)  

Juni  1.og 8. Vanlig nærtur                                                                       

 15. Sommeravslutningstur - Trollvann og uteliggerhytta i Grefsenåsen  
Vi går først til Trollvannsstua, der vi spiser ute eller inne. Kafé. Så går vi i 
litt ulendt terreng til uteliggerhytta i Grefsenåsen og videre til Lofthus 
eller eventuelt Stig. Buss tilbake. 

 Tirsdag 20.  Ekstra – felles sommertur for alle nærturgruppene. Turleder vil være Hanne Tretterud 
Lund. Mer informasjon kommer. 

August 31. Første tur høst 2017. 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 Facebook-sida til nærturgruppene. Gi oss beskjed dersom du ikke 
ønsker å bli tatt bilde av. 
Har du spørsmål om turene, kan du ringe en av turlederne eller sende mail til Tonsenhagen-
gruppas epostadresse: naerturtonsenhagen@gmail.com. Send også en mail til denne 
adressen hvis du ønsker å motta våre sporadisk utsendte påminningsmailer. 
Ønsker du å snakke med DNT sentralt 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 
 
Valbjørg (tlf 481 82 898),  Oddny (tlf 957 06 964), Oskar (95104220) og Ellen (980 59 225) 

http://www.dntoslo.no/
mailto:naerturtonsenhagen@gmail.com

