
 
                         Årsberetning 2015 DNT Vansjø 

 
Friluftslivets år 2015 har vært et aktivt år for DNT Vansjø. Årsmøtet ble 3. mars 2015 avholdt, tradisjonen 

tro på Skihytta i Moss, med god deltagelse. 

 

Etter årsmøte 2015 hadde vi følgende tillitsvalgte: 

 

Leder Helge Jodalen 

Nestleder Per Olav Eliassen 

Sekretær Bård Haugsrud 

Kasserer Martin Bjørkholt 

Styremedlem Britt E Røhnebæk 

Styremedlem Kristine Kolsrud 

Varamedlem Sigurd Karlsen 

Varamedlem Annie Holmsen    

Revisor Eivind Støren 

Revisor Revisor Tom Wigdahl 

Valgkomite: Per Livar Engene, Britt E Røhnebæk og Terje Hermansen 

 

Funksjoner med møte- og talerett på styremøtene (valgt av styret): 

Daglig leder: Evy K S Eliassen 

Barnas Turlag: Per Olav Tveit og Bjørn Christensen 

DNT Ung: Martin Michalsen 

Turgruppa: Nils-Jørgen Kraft 

Sti-og dugnadsgruppa: Eilert Olsen 

Turskøytegruppa: Edgar Barsjø 

Padlegruppa: Per Olav Eliassen (også i styret) 

Ravnsjøgruppa: Henry Mogstad og Bjørn Helmersen 

Gapahukgruppa: Harald H Lund 

Skilt- og merkegruppa: Kjell Magnussen 

Webmedarbeider: Arne Kvammen 

UT.no: Per Vallner 

 

Daglig leder 

Evy Eliassen er vår eneste ansatte. Fra 01.03.15 ble hennes stilling utvidet fra 50% stilling til 60%.  Fra 

01.09.15 ble stillingen utvidet til 80 %.   

 

Styremøter. 

Det har vært avholdt 8 regulære styremøter i løpet av året.  I tillegg har noen saker blitt behandlet via mail. 

Daglig leder, samt varamenn og gruppeledere, har vært innkalt på styremøtene (uten stemmerett). 

 

Medlemsmøte. 

19.11.15 ble det avholdt åpent medlemsmøte på Skihytta. Turskøytegruppa foredro og om siste års turer og 

planer fremover. Det var salg av turskøyteutstyr ved Skatemate.  Forfatter Rune Davidsen foredro 

Vansjøboka og om Vansjø. 

 

Landsmøte og øvrige møter. 

Martin Michalsen deltok på DNT Ungs landsmøte i 19. – 22. 03. 15    

Evy Eliassen, Helge Jodalen, Martin Bjørkholt og Martin Michalsen deltok på DNTs landsmøte i Harstad 

04. - 07.06.15. 

Evy Eliassen og Helge Jodalen deltok på Østlandsmøte på Ringkollen 31.01.15. 

Evy Eliassen og Per Olav Eliassen deltok på styreledermøte i Sandefjord 31.10-01.11.15  



Helge Jodalen, Martin Bjørkholt, Nils Jørgen Kraft og Arne Kvammen deltok på DNTs´ Turkonferanse i 

Oslo den 13.11.15 

Evy Eliassen har deltatt på daglig leder-samlinger som har blitt arrangert for alle daglige ledere i DNT.  

Evy Eliassen har også sagt ja til å være med på en utvidet kommunikasjonsgruppe i sentrale DNT og vært på 

møte der (2-3 møter pr. år)   

Evy Eliassen har også vært på seminar angående Opptur/Kom deg ut og friluftsskolen, DNT sentralt.  

Helge Jodalen, Britt Elisabeth Røhnebæk, Per Olav Tveit og Evy Eliassen har arrangert heldags 

samarbeidsmøte for alle 4 foreningene i Østfold på Frivilligsentralen i Svinndal. 

 

 

DNT Vansjøs kontor og ekspedisjonskontor. 

DNT Vansjø flyttet i mars 2015 sitt kontor fra Skoggata 52 til Vålerveien 149.  Det var sti- og 

dugnadsgruppa som stilte opp i forbindelse med flyttingen. Vi er nå leietakere hos Kias hvor vi har et stort 

kontor og tilgang til 2 gode møterom.  Vi gikk også til anskaffelse av en kontainer som nå fungerer som 

kaldtlager og som garasje for nyanskaffet varetilhenger som brukes ved stands o.l. 

Samtidig inngikk vi avtale med forretningen Bjørn C i Dyreveien i Moss om salg av DNT-nøkler, 

medlemskap, turkart og noen DNT-artikler.  Denne forretningen har åpent alle hverdager fra kl. 0800-1700 

og fra kl. 0800 til 1400 på lørdager.   

 

 

DNT Ung Vansjø 

2015 var DNT ung Vansjøs andre år, og året har bydd på mange gode stunder og turer. 

 

Vi startet året med en snøhuletur til Blefjell, noe som ble en kald og våt affære. Snøen var ikke på vår side, 

og vi fikk erfare at det kan ta sin tid å grave seg ned i «tide». Selv om vi gravde oss kontrollert ned, tok det 

meget med tid, hvor snøen var hard og kompakt. Det var da godt å ha Eriksbu i nærheten, hvor vi lagde 

middagen inne, fikk varmet oss og tørket noen klær før det var ut å sove i snøhula! 

Sommerens store tur gikk til Jotunheimen, selv om de var juli og sommer, så møtte vi snø, tåke og sludd!! 

Men vi koste oss mye, god stemning, god mat og mye kortspill. 

Så må det sies at vi spilte en turnering som gikk over hele uken, som undertegnende vant!  

 

Dnt Ung Vansjø har vært til stede med stand på Lions sin aktivitetsdag for barn og unge i Nesparken i juni. 

 

Gjennom høsten har vi hatt bålkvelder, spillekveld og førjulskveld på Ravnsjøhytta! 

DNT ung Vansjø ønsker å takke Alexander for hans innsats gjennom 2015. I dag så er det Sofie, Robin og 

undertegnende som er primus motorer i DNT ung Vansjø 

DNT ung har også vært representert på landsmøte for DNT ung i Flekkefjord og hele DNTs hovedlandsmøte 

i Harstad og regionale møter. 

Leder Martin Michalsen har deltatt på sommerturlederkurs i høst.   

Det har vært en god aktivitet gjennom 2015, som har vært Friluftslivets år. Vi ser fram mot et spennende 

2016, hvor vi har mye spennende på programmet! 

 

       



 

 

Turgruppa. 

Det har blitt arrangert annonserte nærturer i distriktet i 2015 i alle våre 4 kommuner med bra deltagelse. 

12.april: Startet det med en rusletur i Rygges kulturlandskap. 

26.april: Tur til Molbekk via Røysåsen 

10.mai: Tur til Rørfjell 

27.mai: Blomstertur på Jeløy 

31.mai: Naturvandring på Bastøy 

17.juni: Sykkeltur i Rygge 

2.august: Igjen naturvandring på Bastøy 

23.august: Vandring på Gudøya 

30.august: Vandring på sør-vestre Jeløy 

13.september: Ravnsjø rundt 

20.september: Trefjellsturen på Jeløy sammen med 1. Jeløy Speidergruppe 

4. oktober: Årvoldtangen rundt 

11.oktober: Fugleleikenløypa 

 

   

 

 

Turskøytegruppa. 

2015 var preget av ustabile isforhold i januar og februar, derfor var det vanskelig å planlegge fellesturer. Det 

var flere av våre medlemmer som var ute på isen i denne perioden, både på korte og lengre turer, men uten at 

det var sendt ut invitasjon.  

I januar ble det arrangert en måneskinnstur på Ravnsjø, med utgangspunkt i DNT hytta. Det var oppmøte kl. 

15 søndag 4. januar. Bålet ved hytta ble tent, og siden bar det i flere omganger rundt på vannet, helt til det 

ble stummende mørkt og månen steg over skogen. Da var det frem med hodelyktene og ny runde på isen. 

Målt i antall deltakere 25 stk. og uttrykt entusiasme, må dette sees på som et svært vellykket arrangement, 

hvor av flere var nybegynnere og med aldersspenn fra 16 til 85 år. 

I januar ble det arrangert turlederkurs for de av turskøyterne som ønsket å ta på seg en slik rolle. Kurset som 

gikk over en kveld, utarbeidet av Svei Kåre Aas og Edgar Barsjø, bygger på et svensk opplegg Think Ice, 

Ambassadørkurs, NSF Sikkerhet på tur, samt egne turerfaringer. Det var 13 deltakere. 

Ny leder i turskøytegruppa er Edgar Barsjø, som overtok etter Svein Kåre Aas, som ønsket avløsning etter å 

ha hatt oppgaven siden starten. 

I november ble det arrangert turskøytekveld på Skihytta, med kåseri av forfatter Rune Davidsen, salg av 

turskøyteutstyr ved Skate Mate og bildekavalkade, samt gjennomgang av grunnleggende sikkerhet på tur. 

Det var 40 fremmøtte.  

I begynnelsen av desember var det også en turlederkveld, hvor vi gikk igjennom planer for sesongen, 

turinnbydelse etc. samt ansvarsforhold knyttet til turlederrollen. Med dette som bakgrunn ble vi enige om at 

grunnkravene til turdeltakere skal være: ispigger rundt halsen, vanntett pose med fullt skift i ryggsekk med 

skrittstropp.  

På grunn av manglende is/ustabile forhold, var det ikke mulig å arrangere fellesturer i vårt nærområde i 

romjula 2015. 

Ved utgangen av 2015 var ca. 140 navn på turskøytegruppas epostliste. 

 

.  



 

Padlegruppa.  
Det ble gjennomført et Grunnkurs havkajakk 24.-24. Mai. Kurset var gratis for medlemmer, og ble meget 

raskt fulltegnet med 12 deltakere. Et ekstra kurs ble satt opp med en egenandel på kr 1.000,-, ingen 

påmeldte. 

En miniekspedisjon ble gjennomført 26.-29.mai i Vansjø, med overnatting i/ved Havnahuken, 

Kvernøyhuken og Gudøyhuken.  Dette var lagt til midtuke noe som sikkert gjorde at antall deltagere med 

overnatting ikke oversteg null. Turlederne hadde en knalltur, og fikk kveldsbesøk av andre padlere 

underveis.  

Klok av skade ble det laget en ny tur, denne gang til Gudøya helgen 8.-9. august. Med seks påmeldt 

deltagere og en turleder ble det en nydelig tur med supervær. 

 

I løpet av sesongen har det også vært et antall turer tatt på sparket når været har vært bra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sti- og dugnadsgruppa. 

Sti- og dugnadsgruppa har fortsatt sin suksess.  Det er ca. 30 stk. på mailingslista som i løpet av helgen får 

beskjed om hvor turen går neste tirsdag.  Så er det sjelden at det er mindre enn 15 stk som møter opp - enten 

det det dreier seg om bare en tur eller det er snakk om en jobb som skal gjøres.  Det er i år loggført med 

3800 timers dugnad. 

Jobber som er utført er skilting og merking av sti/løypenettet rundt Våler og Svinndal varder og ved 

Askerødtjernet, rehabilitering av Rørfjell utkikkstårn, vedhugst på Ravnsjø og Ravnsjøholmen, rydding av 

stranda på Kjellandsvik. Ved Ravnsjøhytta har det og kommet opp nye toaletter, samt at vognskjulet er 

pusset opp.  Og så er Hotell Kjesebu i Våler, som nå har alle rettigheter, istandsatt. Leder av sti- og 

dugnadsgruppa er Eilert Olsen.  

 

 

  

 
 

 

                                                                                     

Barnas Turlag og kaptein Rødskjegg. 

Det ble lett etter kaptein Rødskjeggs skatter i området ved Rambergtoppen fra 29.mars. Fra sikker 

sjørøverkilde er det meldt om at skattene her ble utsatt for røvere.  Derfor ble skattene 14.juli flyttet til 

Mossemarka, men også der fant unge skatterøvere skattene.  Øyvind Løken har vært skattejaktsjef også i 

2015. 

Turene til Barnas Turlag var slik: 

10.juni: Tur til Telemarkslunden – arrangert sammen med Rygge kommune 

7.  juni: Skogstur ved Nøkkeland 

30.august: Tur til Vardåsen 

13.september: Tur til Brønnerødtjern 

Per Olav Tveit og Bjørn Christensen har vært ledere for Barnas Turlag.   

 
 

 

 

 



«Kom deg ut»-dagene. 

1.februar ble «Kom deg ut»-dagen vinter arrangert ved Skihytta.  Arrangementet var godt besøkt av store og 

små, og her var det Turtipp, skilek og aking.    

6.september ble «Kom deg ut»-dagen høst arrangert ved Jegerhytta i Mossemarka sammen med 

Studieforbundet, Jeger og Fiskeforeningen og andre friluftslivsorganisasjoner.  Også her var det meget bra 

deltagelse, og nevnes må at vi hadde deltagelse av en fin gruppe fra Moss Voks. 

 

«Opptur». 

6.mai arrangerte vi «Opptur» for distriktets 8.klasser på Årvoldtangen. 450 elever deltok fra alle våre 4 

kommuner.  Turen gikk denne gangen til Elverhøy hvor det var samling og aktiviteter. 

Stedet egner seg meget godt til slike arrangementer. For første gang forsøkte vi oss med kanopadling under 

«Opptur» og det var så absolutt populært. Sti- og dugnadsgruppa var som vanlig sentral for å få gjennomført 

«Opptur» 2016.   

 

 

 
 

Kursvirksomhet. 

I pinsen (24. og 25.mai) arrangerte vi grunnkurs i havkajakk i Nesparken med 12 deltakere. 

Kurset førte frem til «Våttkort» og ble raskt fulltegnet.  Instruktører var Per Olav Eliassen og Lorentz 

Colberg. 

 

 

Prosjekt «Klart det går» med Blindeforbundet. Ravnsjø 11. – 13. august 2015 

Prosjekt «Klart det går» er i utgangspunktet for personer med nedsatt funksjonsevne på fjelltur, men det ble 

etter hvert også åpnet for å søke tilskudd for andre grupper. 
 

Vår gruppe var svaksynte og blinde med bakgrunn fra flere kulturer. De fleste av disse bor i urbane strøk og 

hadde vært lite ute i naturen.  

Hele opplegget ble en solskinnshistorie fra ende til annen. En mer positiv gjeng skal man lete lenge etter. De 

gikk turer i skogen og plukket bær, padlet med kano, rodde med båt, badet, fisket, spikket, laget mat på bål 

og overnattet i gapahuk og hytte For de fleste så var dette den første gang de var utenfor en by og gater, og 

de elsket det. De ville absolutt ikke reise hjem når tiden var inne.  

Positiviteten og gleden over å være ute og å mestre oppgavene var ubetalelig. Vi håper at dette har skapt 

natur- og turglede og at man kjenner at den norske naturen er et trygt å være. Selv med et handikap.  Dette er 

noe mange kulturer ofte ikke har naturlig med seg, men som er en viktig brikke for integrering likesom 

fysisk- og psykisk helse.  

De som var med var fra 10 – 60 år. Til sammen 26 personer 

 

 



Båttur til Eldøya. Vandring og bålkos med enslige, mindreårige flyktninger. 

Den 27. og 28.oktober hadde vi to skoledager på Eldøya med til sammen 25 flotte ungdommer fra 12 – 16 

år. De var fra 8 forskjellige nasjoner som hadde vært i landet fra 2 mnd. til 2 uker før denne turen. Vi hadde 

gjennom Moss Kommune og Moss Voks fått kontakt og med frivillig innsats fra Småfiskern med båtfører 

Svenn Giske og DNT Vansjø med Per Livar Engene og Evy Eliassen ble det to kjempefine dager. For 

enkelte var det første gang de hadde sett og hatt kontakt med havet og smakte, bokstavelig talt, på vannet. 

De gledet seg over den korte båtturen, vandreturen, tenne bål og spise ute. Vi ønsket med dette kunne vi gi 

dem noen timer adspredelse, vekk fra by- og gatemiljø og kanskje kunne vekke en spire til naturglede.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



Ravnsjøhytta. 

Hytta har i 2015 hatt 450 overnattinger, medregnet små og store.  Driften har stort sett gått greit og 

inntektene dekker utgiftene. Det er kun en person som har misbrukt vår gjestfrihet og bodd på hytta i en uke 

uten å gjøre opp for seg. Også en kano er stjålet fra hytta uten at dette nødvendigvis har noe med førstnevnte 

å gjøre.  Studenter fra Ås har oppdaget Ravnsjøhytta og flere og flere derfra er våre gjester.  Hyggelig det, 

men det er ikke all verden å tjene på studenter.  Booking av hytta gjøres via Markahyttene til DNT Oslo og 

Omegn. Dette systemet har, med unntak av få perioder, fungert greit. Men en må ikke ha bestilt på nett for å 

komme på overnattingsbesøk, men da må en betale med giro. Hytta er også et populært dagsturmål, og svært 

mange benytter seg av uteområdene. 

 

Hytta fikk innlagt strøm i mars i 2015 og det har vist seg å være en fornuftig investering. En slipper osende 

parafinlamper og farefulle gassbluss. Panelovnenes termostat står på 12 grader og det går nå raskt å fyre opp 

hytta. I 2015 brukte vi 8000 kw/t.  I peisen er det av sti- og dugnadsgruppa satt inn en rentbrennende Dovre-

peisinnsats, som også fungerer som ovn slik at ovnen i stua er fjernet.  Peisinnsatsen er en gave fra Herfølls 

ovnmann, Birger Olsen.  Ved er det sti- og dugnadsgruppa som har sørget for etter at vi fikk overta gammelt 

trevirke fra vår nabo Bjørn Åge Fjell. Og så hjelp av Bjørn Listerud med traktor.  Da sto det stod det ikke 

lenge på å få veden kappet og kløvd og under tak. 

 

Som nevnt under Sti- og dugnadsgruppa har stedet fått nye toaletter.  Disse er av mulltoa-typen og har tette 

tanker, slik at de tilfredsstiller miljøkrav. Vognskjulet har og fått sin nødvendige overhaling.  Det viste seg å 

være mer omfattende og mer kostbart enn antatt, men resultatet ble bra.  Med nygammel takstein står 

vognskjulet nå i nye 100 år.  De gamle toalettene ble gjort om til hundehus med overnattingsmulighet også 

for hundeeier.  Så nå er det tillatt å ta med hund på overnatting på Ravnsjø, men hunder skal fortsatt ikke inn 

på selve hytta - selv om en skulle være alene der.  Hyttefuter er Henry Mogstad og Bjørn Helmersen. 

 

Ravnsjøholmen. 

Vi har det første driftsår av Ravnsjøholmen bak oss. Stedet har svart til forventningene. Særlig de 2 

gapahukene er i jevnt bruk både til overnatting og ved dagsturer, men også lavvoen er populær. 

Søndre leirbålsplass er også mye benyttet.  Slottet er nok mer som et museum og felles spisested ved hustrigt 

vær, men også der har det vært overnattinger. Sti-og dugnadsgruppa var sommeren 2015 brobyggere ved at 

det ble bygget en solid og tørr gangbane i sibirsk lerk over myra til Ravnsjøholmen.  

 

Skoleklasser og foreninger er det særlig som benytter seg av tilbudet.  Registreringen av antall overnattinger 

har vært noe mangelfull, men vi anslår at 200 har overnattet på Ravnsjøholmen. 

Det er nå satt opp besøkpostkasser på begge gapahukene og ved Slottet slik at det skal være lettere å telle 

opp besøkende.   

      

Dagsturhyttene Askerød og Hotell Kjesebu. 

Askerødhytta er et populært turmål i Våler og Hobøl. I 2015 ble stien/løypa fra Ringvold til Askerød merket 

av friluftsinteresserte fra Hobøl.  Det var offisiell åpning i september av den nye ruta med fylkesordfører og 

Hobøls ordfører til stede.  Terje Lauritzen og Kjell Halvorsen representerte DNT Vansjø.  Askerødhytta er 

mye besøkt, men ikke alle er like flinke til å skrive i gjesteboka her heller.  Sti- og dugnadsgruppa holder 

stedet med ved. 

Hotell Kjesebu er mer som en kuriositet å regne, beliggende ved Kjesebotnmosan i Våler. Det er en  gammel 

fugleobservasjonsbu  som  er istandsatt av sti- og dugnadsgruppa etter avtale med grunneier Knut Erik 

Hersleth. Et fint turmål. 

                                             



 

Gapahukene i Vansjø. 

Gapahukene på henholdsvis Årvoldtangen, Dillingøya, Stor Kvernøy og Gudøya har vært godt besøkt hele 

året, selvom SMS betaling for bruk stort sett har uteblitt.  I 2015 kom det i så måte inn ca kr 1000,-.  

Tilsynet har vært utført av Harald H Lund, Per Arild Simonsen, Terje Kristiansen, Knut Tomt og Tore 

Bachmann, som også har holdt hukene med ved sammen med sti- og dugnadsgruppa forøvrig. 

Gudøyhuken har fåtte en liten brannskade, antagelig forårsaket av at bålet har veltet inn mot stokkene. 

Skaden er betydelig og er utbedret. 

Det går med svært mye ved, og vi har vel en liten mistanke om at det «lånes» ved til bruk andre steder. Det 

er ved i fallende lengder som nå legges ut – under tak bak gapahukene.  

Sagekrakk, buesag og øks har og en tendens til forsvinne.  

Ved hver gapahuk er det en turbok hvor de besøkende kan skrive seg inn.  Men dette gjøres i liten grad, 

kanskje fordi en ikke vil få regning i ettersendt?   Regionrådet, som er oppdragsgiver når det gjelder 

gapahukene,  har fått rapport om situasjonen.  Vår avtale går ut 2017. 

Men hukene blir my brukt – og det er det viktigste. 

 

Fugleleieken utkikkstårn. 

Det registreres stadig økende besøkstall, over 5000 besøkende i 2015!  Birger Mathisen og Harald 

Bjørndalen har den daglige kontrollen og sørger for ved. 

 

Rørfjell utkikksttårn. 

DNT Vansjø overtok eierskapet og ansvaret for tårnet 1.1.15.  Vi søkte Sparebankstiftelsen om støtte til 

rehabillitering av tårnet og fikk innvilget kr 76 000,-.  Sti-og dugnadsgruppa har høsten skiftet ut alle trinn til 

gittertrinn og har en plan for videre forbedring av sikkerheten. Kulturminner i området rundt Rørfjell skal og 

re-merkes. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Elverhøy. 

Moss kommune overtok Elverhøyeiendommen i Rygge i mai 2015 fra Vansjø Båtforening.  Styret har vært i 

god dialog med Moss kommune og Oslofjorden Friluftsråd med hensyn til utvikling av dette fine stedet. Vi 

tok på oss plenklipping og ettersyn av stedet sommeren 2015, og utførte dette utmerket ved hjelp av 

ungdomsmedlem Marius Andre´ Eliassen.  Det ser ut som om det kan ta noe tid før kommunen får bestemt 

seg for hva eiendommen skal benyttes til, og vi har fått forespørsel om å ha ettersynet også kommende 

sommer.    

 

 



Skilt- og merkeprosjektet. 

I 2015 ferdigstilte vi merkingen rundt Våler og Svinndal varder og området fra Kirkebygden mot 

Askerødtjern.  Dette var en stor jobb og lokal prosjektleder var Terje Lauritzen (som i en periode hadde hle 

stua si møblert med skilt).  Det er fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen som finasnierer skiltinnkjøpene, 

mens planlegging og utsettingen er dugnadsarbeide. 

 

Turkartprosjekt Rygge/Råde. 

På styremøte 23.september besluttet vi å igangsette arbeidet med å lage et turkart i Rygge og Råde. 

Midler til dette er søkt og innvilget hos fylkeskommunen og kommunene.  Det og søkt støtte hos Sparebank 

1.  Prosjektleder er Per Vallner.  Med seg har han Harald H Lund, Knut Tomt og Kjell Magnussen.  Det er ert 

mål å ferdigstille kartet i løpet av 2016.   

 

Dugnadsstøtte til Moss Skiklubb. 

I forbindelse med kunstsnøanlegget ved Norødegården så har sti- og dugnadsgruppa bistått med dugnad 

både ved utlegging av rør og ved bygging av pumpehuset.  Enkelte har også bistått ved å ta vakter ved 

produksjonen av kunstsnø.  Anlegget har medført at skientusiaster får benyttet skiene – også her i distriktet. 

 

Vansjøtraver`n  med turprogram 2016. 

Vansjøtraver`n 2016 ble påbegynt av daglig leder i august 2015. 

Den ble ferdigstilt i desember og trykket i januar slik at det kunne sendes ut med Fjell og Vidde nr. 1 i 2016. 

Den er sendt til alle DNT-medlemmer i Østfold, samt Vestby.  

Lay-out arbeidet er utført av Øystein Andersen og trykkingen var hos Krona-trykk.  

 

Økonomisk støtte. 

Med Sparebank 1 og Moss Avis har vi skriftlige samarbeidsavtaler og annonseavtaler.  Ellers har vi 

annonseavtale i Vansjøtraver`n med Marker Sparebank, Gjensidige, G-Max, Bjørn C og Brynhildgruppen. 

Vi har også søkt midler av Miljødepartementet via Fylkeskommunen og fått øremerket til prosjekter som vi 

har gjennomført.   

 

 

Stands og arrangementer. 

DNT Vansjø hadde stands under Mossedagene, Saltnesdagen, Vålerdagen, Svinndalsdagen, NRK 

Sommerbåten samt ved julearrangement i Våler.  Hensikten er å komme i kontakt med folk og promotere 

DNTs´, friluftlivets betydning, samt tegne medlemsskap.  

Vi deltok som medarrangør under åpningen av Pilegrimsleden i Råde søndag 14.juni. Vi stod for  

serveringen ved tingstedet ved Lundeby. Vaffelkarusell og pølse i vaffel ble vel mottatt.   

Vi deltok også ved årets TV-innsamling til støtte for regnskogen ved at vi påtok oss innsamlingen i et 

område av Svinndal.    

 

 

Friluftlivets år 2015. 

2015 var Friluftlivets år. Ved markeringsstart på året hadde vi en storstilt markering på Fugleleiken 

utkikkstårn i Råde den 13.januar. 400 friluftslivsentusiaster gikk på holkeføre opp til tårnet hvor vi hadde en 

flott markering med appell av Rolf Utgård.  Her fikk vår nyinnkjøpte vaffelkarusell virkelig prøvd seg, og 

«Kor Artig» sang lystig med til dels egenproduserte sanger. 

Distriktets 4 ordførere overnattet i ordførerhiet og andre friluftslivsentusiaster delte natten med dem.  

 



 

Friluftlivets år ble året igjennom husket på, og ved alle arrangementer forsøkte vi å være gode ambassadører 

og fremheve friluftslivets betydning for trivsel og folkehelse. 

 

 «Natt i naturen» med politikere ble arrangert natt til 6. september ved Jegerhytta i Mossemarka. Vi hadde 

politiske samtaler natten igjennom med stortingsrepresentanter, ordførere og andre politikere.  

 

Avslutningen på Friluftslivets år, som ble arrangert av Fylkeskommunen, ble markert på Fugleleiken søndag 

13. desember med fylkesordføreren til stede. Her kunne flere ha møtt opp, men det ble bommet litt med 

annonseringen.  

 

 

Våler kommunes innsatspris 2015 

På bygdedagen i Våler fikk DNT Vansjø overrakt Våler kommunes Innsatspris for 2015.  Vi fikk prisen 

grunnet vårt friluftslivsarbeid i kommunen, herunder arbeidet med istandsettelse av Ravnsjøholmen og 

Ravnsjøhytta i Svinndal. 

 

Samarbeid med Kirkens Bymisjon/SAFIR 

Også i 2015 har vi hatt tilbud til Origosentret og SAFIR som begge drives av Kirkens Bymisjon. 

Rehabilitering gjennom læring og mestring i friluftsliv synes å være vellykket for mange.      

 

 

Antall medlemmer og økonomi. 

Pr. 01.11.2014 hadde DNT Vansjø 1744 medlemmer.  Pr. 01.11,2015 var det 1957 medlemmer.  Den 

økonomiske status er etter styrets oppfatning god, og vi henviser i så måte til årets regnskap.  

 

 

     

            

 

Moss/Rygge/Våler/Råde 1.mars 2016 

 

Per Olav Eliassen Bård Haugsrud Martin Bjørkholt Britt Elisabeth Røhnebæk 

 nestleder (sign)          sekretær (sign)  kasserer  (sign)           styremedlem  (sign) 

 

     

 

Kristine Kolsrud        Sigurd Karlsen Annie Holmsen   

styremedlem (sign)       varamann (sign)          varamann (sign)   

 

      

 

   Helge Jodalen                   Evy K S Eliassen 

   styreleder                                   daglig leder  


