
TURPROGRAM FOR EKSTRA LETT NÆRTURER FRA TØYEN  

HØST 2019       

Oppmøte utenfor Aktivitetshuset K1 (Koldstadgata 1) på Tøyen mandager klokka 11:00. 

Ekstra lette nærturer går i turområdene rundt Tøyen og omegn, og turene varer ca. 1,5 

timer. Ta på klær etter vær. Den siste mandag i måneden arrangerer vi månedens tur. På 

månedens tur reiser vi til et annet turutgangspunkt. Vi bruker gjerne 2 timer på turen, 

eksklusiv reise og spisepause (månedens tur varer ca. 4 timer med pause og transport). 

Høsten 2019 kommer vi til å fortsette å bruke kollektivt flere ganger. Dette for å nå andre 

turområder innenfor turtiden på 1,5t-2t. Det er fantastisk hvordan en ruterbillett og beina 

kan føre oss rundt i Oslo (fra Tøyen) og omegn med tanke på tid og distanse. Anbefaler å ha 

med reisekort hvis du har det, samt drikke og matpakke. Husk brodder i vintersesongen. Alle 

turer starter fra Tøyen. Merk: At endring i programmet kan forekomme på kort varsel. 

DATO TURBESKRIVELSE TRANSPORT/MERKNAD 

19.08 Nærtur fra Tøyen – Vi kickstarter 
høstsesongen med tur til Rodeløkka 
kolonihage med kaffe og matstopp. 

https://www.rodelokkenskolonihager.no/ 

Ta med mat og drikke 😊 

26.08 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen - Månedens tur til 

Bygdøy. Vi spiser ute underveis. Hvis 

det skulle friste med et friskt bad, ta 

også med badetøy 😊 

Vi tar T-bane til Jernbanetorget og tar buss 

30 til Bygdøy. Retur med buss 30 til 

Jernbanetorget. Ta med reisekort, mat og 

drikke (og vet. badetøy). 

02.09 Nærtur fra Tøyen – Det er 

Friluftslivetsuke og det markerer vi 

med mat ute i det fri (på toppen av 

Ola Narr). 

 

09.09 Nærtur fra Tøyen - Hovindammen  

16.09 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen – Alnaelva. Vi går 

fra Brynseng langs Alnaelva til 

Svartdalsparken og videre mot 

Botsparken på Grønland. 

Vi tar T-bane (alle linjer) til Brynseng og 

vandrer derifra til Tøyen. 

23.09 Nærtur fra Tøyen – Akerselva nedre 

del. Vi går ned til munningen i 

Bjørvika og går langs elva oppover til 

Nybrua på Grünerløkka.  

 

30.09 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen - Månedens tur til 

Grønliåsen, Oldtidsveien og den 

Fredrikshaldske Kongevei. Vi starter 

turen på Buddhisttempelet på 

Seterbråten og går inn mot 

Vi tar T-bane linje 3 til Mortensrud og bytter 

til Buss 71b til Seterbråten. Retur: Buss 77 fra 

Nebbejordet til Hauketo der vi bytter til tog 

til Oslo S. Ta med reisekort, mat og drikke. 

https://www.rodelokkenskolonihager.no/
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Grønliåsen. Derifra går vi til 

Nebbejordet. Vi spiser ute i det fri. 

07.10 Nærtur fra Tøyen – Kampen 

økologiske barnebondegård 
https://kampenbarnebondegard.com/ 

14.10 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen – Akerselva midtre 

del fra Nydalen og ned langs 

Akerselva til Kuba. 

Vi tar T-bane til Nydalen. Retur: Turen 

avsluttes i Botanisk Hage. Ta med reisekort. 

21.10 Nærtur fra Tøyen – Tøyen rundt  

28.10 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen - Månedens tur til 

Maridalsvannet. Akerselva øvre del 

langs Maridalsvannet og ned til 

Frysja 

Vi tar toget fra Tøyen Togstasjon kl. 11.47 

(merk at dette er togstasjonen på oversiden 

av Tøyenbadet) til Kjelsås. Retur fra Kjelsås 

med flere muligheter. 

04.11 Nærtur fra Tøyen – Bjørvika rundt  

11.11 

Kollektivt 

Nærtur fra Tøyen – Bislett og 

omegn. Vi starter på St. Olavs plass 

og går opp mot Bislett og Bolteløkka. 

Vi tar T-banen til Stortinget (alle linjer). 

Retur: Turen avsluttes på Nationalteateret, 

(merk at turen stopper et annet sted enn på 

Tøyen). 

18.11 Nærtur fra Tøyen – «Klassikeren» 

Tøyen-Kampen-Jordal-Vålerenga-

Klosterenga-Botsparken-Tøyen 

 

25.11 

Kollektivt 

for de som 

ønsker 

Nærtur fra Tøyen – Månedens tur til 

Ekeberg. Vi går opp til Ekebergsletta 

gjennom Ekebergparken. Vi stopper 

på Frivillighetshuset på Ekeberg for 

en kaffe og vaffel for de som ønsker. 

Vi går opp til Ekebergsletta. Retur: Flere 

muligheter (man kan gå tilbake også 😊). 

02.12 Nærtur fra Tøyen – Museumsbesøk 

Botanisk Hage: Naturhistorisk og 

Zoologisk museum 

 

09.12 Nærtur fra Tøyen – Julekos på 

Friluftshuset på Sørenga  

Vi går ned til Sørenga og spiser julegrøt.  

God jul og godt nytt år. 

06.01.2020 Første tur i 2020  
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Nærturgruppene er også på Facebook. Lik oss gjerne på siden Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 

100. 

Ta kontakt med Lisbeth S. Hildremyr dersom du lurer på noe på tlf.: 99038323 eller e-post: 

lisbeth.hildremyr@dntoslo.no  

Første tur på nyåret er mandag 6. januar 2020! 

Velkommen ut på tur ☺    

Hilsen Mehdi og Ann 
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