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T U R P R O G R A M  
Eventyr og opplevelser  – på tur der du bor

Turprogram høsten 2020

Lørenskog Turlag



TURHØSTEN ER HER 
Velkommen til ny tursesong med 
Lørenskog Turlag. 

Mange har vært med oss på tur i 
nærområdene rundt Lørenskog, og høsten 
2020 fortsetter vi med turer både på 
dagtid, kveldstid og i helgene. I høstens 
turprogram har også aktivitetene til Barnas 
Turlag (0-12 år) kommet med. I tillegg har 
Trilleturlaget sine turer som annonseres 
fortløpende i trilleturlagets egen facebook 
gruppe. For å avvikle et spennende 
turprogram har vi et 20 talls utdannede 
turledere som gjør en kjempeinnsats 
gjennom hele året. Turlederne er utdannet 
i regi av DNT, dette sikrer oss kompetente 
turledere på alle våre turer.

Ønsker du å bidra som frivillig i Lørenskog 
Turlag, som turleder eller kanskje som 
hyttetilsyn - ta kontakt og registrer deg som 
frivillig på http://lorenskog.dntoslo.no og 
følg linken til "Registrer deg som frivillig".

Vi ønsker deg en flott turhøst! 

Hilsen styret i Lørenskog turlag
v/ Arnhild Olsen 
Aktivitetsansvarlig 

Fotokreditering: Takk til alle dere som har bidradd 
med bilder fra arrangementer. Spesiell takk til 
turledere og Trilleturlaget, samt DNT sentralt.  

Lørenskog Turlag • lorenskog.dntoslo.no

Lørenskog Turlag har 
turer på dagtid, kveldstid 
og i helgene. I tillegg har 
vi trilleturer og Barnas 
Turlag aktiviteter.



KONTAKT 
Lørenskog Turlag 

Hjemmeside: http://lorenskog.dntoslo.no
Facebookside: https://www.facebook.com/LorenskogTurlag
Styret: https://lorenskog.dntoslo.no/kontakt/

GENERELLE HENVENDELSER
Påmelding, avmelding, spørsmål, kommentarer, kurs, arrangementer m.m.
Vi svarer vanligvis innen 1 time hvis du henvender deg via Facebook.
Vi svarer vanligvis  samme dag hvis du skriver en e-post til: lorenskogturlag@dntoslo.no

TURKONTAKTER
Har du konkrete spørsmål vedrørende turer så kan du også ta kontakt med:
Barnas turlag: Annette Skillingsås, tlf 41 63 83 05
Tirsdagsturer på dagtid/Aktiv i 100: Stig Solberg, tlf  916 35 552
Onsdagsturer på kvelden: Ingunn Fjeld, tlf 97 97 83 22
Søndagsturer: Arnhild Olsen, tlf 99 63 97 38

PÅMELDING DAGEN FØR
Så lenge DNT sine smittevernregler krever det, vil alle turer i høst kreve at du melder deg 
på dagen før via websidene til Lørenskog Turlag: http://lorenskog.dntoslo.no  Du finner 
også lenke til disse påmeldingssidene fra Facebook.
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Er du i permisjon og kunne tenke deg 
å møte andre i samme situasjon til en 
trilletur? Da er Lørenskog Turlags 
Trilleturlag tingen for deg. Og på  
Facebook gruppe med samme navn er 
det mer enn 240 andre som tenker det 
samme.  

Å utvide tilbudet til flere grupper i 
Lørenskog har vært et mål helt siden 
oppstarten. - Noen ganger setter vi oss 
klare mål, mens andre ganger er det 
ildsjeler i nærmiljøet som tar kontakt og 
vil starte opp, forteller styreleder i 
Lørenskog Turlag Vidar Thorsvik. I 
Trilleturlagets tilfelle var det lokalt 
initiativ som satte fart.

Selvdrevet gruppe  
En av utfordringene med å drive 
trilleturlag er å kunne sikre kontinuitet. 
Derfor er trilleturlaget et tilbud som 
driver seg selv, og som sikrer kontinutet 
så lenge folk har lyst å komme seg på 
tur. Turene i høst går tirsdager kl. 10:30 
som er en endring fra vårsesongen.

Facebook gruppe som midtpunkt
I facebook gruppen "Lørenskog Turlags 
Trilleturlag" blir nye arrangement 
publisert fortløpende og all 
kommunikasjon foregår også her. 
Kunne du tenke deg å bli med fra 
høsten 2020, er det viktig å bli medlem 

i denne gruppen. 

Samarbeid med Veiviseren
Mange av turene har utgangspunkt eller 
ender på Veiviseren - Lørenskog Hus. 
Her er det mulig å få seg en kaffe eller 
noe å bite i forbindelse med  
arrangementene. - Vi er kjempeglade for 
å ha et godt samarbeid med DNT 
Lørenskog Turlag, sier Carina Loe 
Ekrem som er  koordinator for 
Veiviseren  i Kulturavdelingen til 
Lørenskog Kommune. 

Vite mer?
Søk opp "Lørenskog Turlags Trilleturlag"  
på Facebook og bli med. Kontakt oss via 
Facebook hvis du kan hjelpe til med å 
organisere.  
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DNT UNG SØKER LEDER 
Er du vår neste leder for DNT Ung i 
Lørenskog? Lørenskog Turlag, en del av 
DNT Oslo og Omegn, vokser stadig og nå 
søker vi en engasjert leder for DNT Ung 
satsningen vår i Lørenskog.

Du er mellom 18 og 26 år og er friluftsinteressert og 
kan trives godt med å lage spennende aktiviteter og 
arrangementer for ungdom og unge voksne fra 
tenårene og oppover i tjueårene. Som leder for en av 
våre satsningsområder blir du tildelt et betydelig 
budsjett som utgangspunkt for oppstarten av DNT 
Ung som kan brukes til spennende kurs, aktiviteter 
både lokalt og nasjonalt. Du får også fast styreplass i 
DNT Lørenskog sitt styre, en svært engasjert gjeng 
godt forankret i lokalmiljøet, men også DNT 
sentralt.

Stillingen er frivillig og rapporterer til Leder for 
Lørenskog Turlag, Vidar Thorsvik som kan kontaktes 
på telefon 95859191.

Hva er DNT Ung?
DNT ung har som mål å få flere unge ut i naturen. 
Enten det er på tur i nabolaget, ut på fjorden eller 
langt til fjells. Vi vil sikre at unge folk er med å 
bestemme hvordan det unge friluftslivet skal være og 
hva det kan bli.

Vi ser etter deg som gjerne har:
Interesse for friluftsliv (på alle nivå -> fra turer i 
Østmarka til topptur i fjellet!)
Interesse for frivillighet og hvordan bygge et godt 
frivilligmiljø
Organisasjonserfaring
Lyst og kapasitet til å bruke tid på DNT ung Oslo
Er i aldersspennet 18 til 28 år

Interessert?  Kontakt: Vidar Thorsvik 95859191
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DNT UNG 
LØRENSKOG SØKER 
AKTIV LEDER



BARNAS TURLAG
Barnas Turlag Lørenskog er relativt 
nystartet men har ambisjoner om flere 
turer og aktiviteter utover høsten.

 - Vi har hatt noen turer og arrangementer 
i løpet av våren, men håper på å få mer til 
på høsten sier Annette Skillingsås som er 
leder for Barnas Turlag Lørenskog. 

Avhengig av flere frivillige
En av utfordringene denne våren har vær 
turledere og frivillige som kan hjelpe til 
under arrangementene. Dette håper 
Skillingsås skal løse seg i løpet av høsten. - 
Vi ser på muligheten for å arrangere flere 
såkalte "Kindereggkurs" som inneholder 
aktivtetslederkurs nødvendig for å være 
turleder i Barnas Turlag, forteller hun. - Og 
så tikker det jevnt inn med frivillige som 
registrerer seg i frivillighetsregisteret på 
lorenskog.dntoslo.no og klikker av for 
"Barnas Turlag".

Kom deg ut-dagen populært
Et av familiearrangementene som trekker 
mye folk er Kom deg ut-dagen som i vår ble 
arrangert i Rådhusparken. - Det var utrolig 
flott å se hvor mange som tok turen denne 
fantastiske vinterdagen og selv om snøen 
lot vente på seg var det mye lek og fine 
utendørs opplevelser for alle, avslutter 
Skillingsås.  
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Arrangementer og turer 
utover høsten - bli med i 
Barnas Turlag Lørenskog



Fo
to

: 

BLI MEDLEM
– støtt Lørenskog Turlag!

DNT MEDLEMSKAP GIR DEG MANGE FORDELER
Som medlem i DNT Lørenskog Turlag, et turlag under DNT Oslo og Omegn, får du 
rabatter på  550 hytter, medlemsbladet Fjell og Vidde, årbok og Turmagasiner, og du får 
mulighet til å delta på DNT sine organiserte turer, kurs og arrangementer enten de er 
lokalt i Lørenskog, i Oslo eller over hele landet. Ikke glem at du også får medlemspris i 
DNT-butikken på nett, i Storgata 3 og på Sørenga.

Rabatt får du også på Vys kundekort, rabatt hos Løplabbet i Oslo og i Sandvika, rabatt 
hos Oslo Sportslager og rabatt på forsikringer hos Gjensidige. 

I TILLEGG STØTTER DU DITT LOKALE TURLAG
I Lørenskog har DNT over 1700 medlemmer og er ansvarlig for driften av 3 hytter i 
Østmarka og merking av 350 km stier og ruter på oppdrag fra DNT Oslo og Omegn. 
Gjennom året arrangerer vi over 100  fellesturer som gjennomføres trygt av våre mer 
enn 20 Lørenskog turledere. I tillegg organiserer et titalls kurs og større arrangement.

Lyst å bli frivillig i DNT Lørenskog Turlag? Gå inn på vår hjemmeside og følg linken til 
"Registrer deg som frivillig". 
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