
TURPROGRAM FOR NÆRTURER FRA MORTENSRUD HØSTEN 2018       

Oppmøte på Mortensrud Torg tirsdager klokka 11:00. Hver andre tirsdag i måneden 
arrangerer vi Månedens tur. På disse turene reiser vi til et annet turutgangspunkt. Vi bruker 
gjerne to timer på turen, eksklusiv reise og spisepause. Husk å ta med reisekort, drikke og 
matpakke når vi skal raste underveis. Vanlige nærturer går i turområdene rundt 
Mortensrud.  På alle turene er det gjerne en matpause underveis eller etter turen, så ta med 
drikke og matpakke. 

 

DATO TURBESKRIVELSE TRANSPORT 

21.08 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon.  

Brennarunden 

Starter og slutter på 
Mortensrud Torg 

28.08 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

4.09 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

11.09 Månedens tur til Grønliåsen  
Turen starter fra Bjørndal IF ca. kl. 11.25 og følger 
lysløypa og stier til Grønliåsen. Oppfordrer til å ta 
med noe varmt i koppen og matpakke, vi stopper 

underveis 😊 

Buss 71 A fro Mortensrud kl. 
11.13 eller buss 77 fra 
Hauketo/Holmlia til 
Meklenborg. Retur fra 
Hauketo med buss 73 

18.09 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

25.09 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

2.10 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

9.10 Månedens tur til Dølerud. Vi går fra Mortensrud Torg 
via Grønmo Golfklubb til Dølerud hytta. Ta med 
sitteunderlag, mat og drikke. Regner det kan vi spise 
inne og må da vaske etter oss når vi går. 

Starter og slutter på 
Mortensrud Torg. 

16.10 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

23.10 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

30.10 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 



6.11 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

13.11 Månedens tur langs Ljanselva. Oppmøte som vanlig kl. 
11 på Mortensrud. Buss til Hauketo, derifra går vi 
sørover langs elva ned til Fiskevollen. Videre langs 
fjorden til Hvervenbukta. Gode turveier. Ta med mat og 
drikke. Offentlig transport hjem fra Fiskevollen. 

Buss *80E fra Fiskevollen til 
Holmlia og bytte til buss 73 til 
Mortensrud. 
*80E går hver hele og halve 
time, 800 m fra Hvervenbukta. 

20.11 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

27.11 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

4.12 Nærtur fra Mortensrud Torg ved trappene ned til 
Mortensrud T-banestasjon 

 

11.12 Månedens tur «BLÅTUR» i Oslo by. Oppmøte på 
Mortensrud Torg 11:00. Deltakerne får greie på hvor 
turen går ved oppmøte. Turleder har med kaffe/te og 
det blir lett servering underveis. Turen er gratis. 

Vi skal bruke offentlig 

transport på denne turen 😊 

 

Nærturgruppene er også på Facebook.  

Lik oss gjerne på siden Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100. 

Ta kontakt med Monika Kinolta dersom noe er uklart: tlf.: 95205738. 

Første tur etter jul er 8. januar.  

Velkommen ut på tur ☺    

 

Hilsen  

Monika 

 

 

 

 

 

 


