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. oktober 2013 ble
Turkameratene Nittedal Turlag
(TNT) stiftet som et eget lokalt
turlag under DNT Oslo og Omegn.
Turlaget har siden den gang fått
stadig nye medlemmer og teller nå
vel 1500 navn. Målet vårt er å få
folk ut på tur og gjøre dem kjent i
bygda vår. Medlemskap er ingen
forutsetning for å delta på turer
eller arrangementer, og vi har gode
tradisjoner for å samarbeide med
andre lag og foreninger for å få til
positive opplevelser for innbyggerne
i Nittedal.

T

urkameratene Nittedal Turlag
legger stor vekt på at turene også
skal ha et innhold utover det å gå.
Derfor har vi med oss turledere som
kan mye om ”sine” områder.

I

likhet med andre
medlemsforeninger i DNT går
turdeltakerne våre på eget ansvar.
Vi tar også forbehold om endringer
og eventuelt avlysning av planlagte
turer. Vi anbefaler å følge med i
Varingen, der turene blir annonsert,
på hjemmesiden vår, nittedal.
dntoslo.no, og på facebook. Du kan
selvfølgelig også ringe turlederne.
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Om turene våre i 2016
En viktig del av virksomheten i TNT er å arrangere
fellesturer for barn, ungdom og voksne. I 2016 har vi også
gleden av å tilby kveldsturer og nærturer, og én fjelltur. Til
sammen har vi hele 59 turarrangementer denne sesongen.
Siden søndagsturene våre er av ulik lengde og høyde, har
vi denne gang gitt hver tur en fargekode som sier noe om
hvor krevende den er.
Også i år inviterer vi til sesongåpning på Jensrud søndag
24. april, men som en ekstra hyllest til våren og lyset
tjuvstarter vi tre uker tidligere med en ettermiddagstur til
Vårjevndøgnkollen.
For alle turene våre gjelder at deltakerne selv tar med mat
og drikke og sørger for godt fottøy, eventuelt også regntøy,
sitteplate og ekstra sokkeskift
I denne brosjyren finner du oversikten over alle turene
og en nærmere beskrivelse av hver av dem. Informasjon
finner du også på nettsiden vår, nittedal.dntoslo.no, på
facebook og på instagram.

Vandre på egenhånd

Til deg som foretrekker turer på egenhånd, har vi et nytt
tilbud i år. I en egen brosjyre finner du 12 turpassmål og et
registreringskort som du på slutten sesongen kan levere/
sende inn for å bli med på loddtrekningen av et gavekort.
Turpassmålene er spredt i ulike områder av Marka, men
alle ligger innenfor Nittedals grenser. Turpassmålene
erstatter de tidligere turmålpostene i Nittedalsturene.
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Ledig torsdag formiddag?
Bli med på tur, da vel!

Nærturene i vårsesongen starter torsdag 28. april og
går til og med torsdag 23. juni. Høstsesongen tar til 18.
august, og siste torsdagstur er 20. oktober.
Å dra på tur sammen med andre er sosialt og hyggelig.
Mange synes det er trygt å ha noen å gå sammen med,
særlig på steder vi ikke er så godt kjent. Her er det gode
muligheter til å få nye turvenner, samtidig som vi får gratis
trim og frisk luft. Vi legger alltid inn en felles rast, og det
er viktig å ta med seg matpakke, termos og noe å sitte på.
Turene varer ca. tre timer. Noen turer kan vare lenger, da
gir vi beskjed på e-post til dem vi har adressen til.
Nærturgruppa i Søndre passer fint for alle som har fri
på torsdager, og turene er et godt tilbud i nærmiljøet for
folk som bor sør i dalen. Turene er gratis og det er ingen
påmelding, det er bare å møte opp. Fast møteplass er
P-plassen ved Skytta Barnehage i Skyttamyrveien 2, kl.
10.30. Ofte organiserer vi samkjøring videre når vi skal
på tur i andre områder. Har du spørsmål i forbindelse
med torsdagsturene, ta kontakt med en av turlederne i
nærturgruppa.
Turledere i nærturgruppa i Søndre:
Karin Akselsen 924 58 030 karina1@getmail.no
Anne Eichler
481 31 333 aeichl@vikenfiber.no
Gry Hesselberg 915 49 224 grytoril@online.no
Bente Mørkhagen 995 12 707 lizzie-2004@hotmail.com
Turid Westerlund 982 06 133 turid.westerlund@gmail.com

Ut på tur hver torsdag formiddag. Turleder Gry Hesselberg omgitt av fornøyde turdeltakere.

Klar for kveldstur på tirsdager?

Etter en lang dag på jobben kan det være fint å komme
seg ut en liten tur. Når middagen er unnagjort - og før vi
deiser ned i godstolen.
Kveldsturgruppa har lagt planer for 19 fine kveldsturer i
2016. Turene går fra forskjellige utgangspunkt over hele
kommunen. Vårsesongens første kveldstur er 19. april,
den siste kveldsturen er 28. juni. Høstturene starter 16.
august og den siste kveldsturen er planlagt 11. oktober.
Utgangspunktet for turene varierer, noe som også vil
gjøre oss godt kjent andre steder enn der vi går til vanlig.
Kveldsturene starter kl. 18.00 og varer to-tre timer.
Utover høsten blir lyset dårligere, og turene blir kortere.
Det er ingen påmelding, og alle turene er gratis. Vi tar
ikke så lang rast på disse turene, men en liten pause blir
det, så ta derfor med noe å sitte på og noe å drikke. Og

selvsagt litt kveldsmat også hvis sulten skulle gnage. Har
du spørsmål om kveldsturene, ta kontakt med turlederne
i kveldsturgruppa.
Hakadal:
Solvor Viken
900 28 163 solvor.viken@gmail.com
Toril Due-Sørensen 959 35 947 torildue@online.no
John Lindviksmoen 984 16 804 viks@online.no
Rotnes/Nittedal stasjonsområde:
Eva Haukeland
970 45 636 eva@haukeland.net
Bjørn Finstad
905 36 782 bjo.finstad@gmail.com
Søndre:
Anne Engan
928 61 127 anne1gan@online.no
Bente Kværnhaug 938 40 101 bente_kvaern@hotmail.com
Nils Petter Petlund 414 62 233 nils.petter@petlund.no
Kveldsturen 28. juni er en lengre tur, og turleder er
Martin Veastad veastadm@gmail.com, 900 44 431.
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APRIL

Les om fargekodene og gradering av turene på side 19
Åpning av tursesongen:

Solskinn og sang, og gitarklang
på Jensrud
Søndag 24. april

Kosak lover å komme og synge våren inn i år også.

Tjuvstart på tursesongen:

Møt våren på Vårjevndøgnkollen
på Brente, Tumyrhaugen
Søndag 3. april fra kl. 17 –19
Lyset er tilbake her i nord, og vi tar en liten tur ut i
skogen for å møte våren. Bål med skaukaffe og solbærsaft.
Sangkoret KOSAK drar i gang allsang med vakre vårviser.
Ta på varme klær og ta med noe å sitte på. Ta gjerne også
med akebrett til barna, her er fine akebakker.
Oppmøte: P-plassen innerst i Tumyrveien kl. 17.00. Vi har
merket stien opp denne dagen slik at du kan finne veien
på egenhånd også etter kl. 17.00.
Passer for: Barn og voksne
Ant. km: 1 km inn til en liten kolle som vi kaller
Vårjevndøgnkollen, i området Brente
Turledere: Bjørn Finstad mobil 905 36 782 og Milli
Lilleeng mobil 469 24 676

KVELDSTUR – Tirsdag 19. april
Oppmøte kl. 18.00 – P-plassen ved undergangen til
Hakadal stasjon
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Det er blitt tradisjon at Turkameratene Nittedal Turlag
åpner tursesongen på Jensrud i Lillomarka. Våre flotte
sangartister Elin Prøysen og Egil Johansson har lovet å
komme og underholde for oss i år også. Da er vi sikret godt
humør, sang og musikk. Staven 4H i Nittedal disponerer
den gamle husmannsplassen Jensrud, og turlaget
samarbeider med 4H-klubben om arrangementet. Staven
4H sørger for pannekaker, og turlaget koker skaukaffe på
bålet. Arrangementet på Jensrud starter kl. 12.00.
Oppmøte: Parkering ved barnehagen i Kruttverket eller
på P-plassen nederst i Georg Frølichs vei kl. 10.30. Derfra
til Jensrud er det ca. 2 km.
Du kan også kjøre til Sagtomta og gå skogsbilveien til
Jensrud, 1 km. Dette passer for familier med barnevogn
eller folk som liker å gå på vei. Til Sagtomta kommer du
ved å ta av fra R4 ved Kjul og følge skiltene til Lillomarka.
Passer for: Alle, så vel barn som voksne
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 849, Milli
Lilleeng 469 24 676

KVELDSTUR – Tirsdag 26. april
Oppmøte kl. 18.00 - P-plassen ved Skytta Barnehage

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 28. april
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Vi krysser dalen fra vest til øst på blåmerka veier, Slattum
– Nittedal kirke

MAI
Vi drar på tur til Gjelleråstoppene
Søndag 8. mai

Støvelkast er én av flere aktiviteter på Oppturen

KVELDSTUR – Tirsdag 3. mai
Oppmøte kl. 18.00 - Nittedal stasjon.

Opptur for 8. klassingene,
en annerledes skoledag
Onsdag 4. mai
Opptur arrangeres over hele landet og er et samarbeid
mellom DNT og skolene. I år blir alle tre ungdomsskolene
i Nittedal med på en utendørs skoledag med
friluftsaktiviteter. Rundturen starter på Sagtomta ved
Kjul, derfra opp til Brennberget, ned til Sørskogen, videre
til Nydalshytta og tilbake igjen til Sagtomta.
Ant. km: Ruta er i underkant av 10 km
Turledere: Milli Lilleeng 469 24 676, Linda Rundquist
Parr 456 65 780 og Dag Helland Pettersen 901 52 849

Gjelleråsen har vært porten mellom Oslo og
Romerike i alle år, enten som pilgrimsvandring eller
til frakt av varer. Turen går på tusen år gamle stier som
Oldtidsstien og Pilgrimsleden. Dette er stier som Olav
den Hellige brukte når han kristnet Romerike og det som
også var bisp Nikolas’ fluktrute etter at han var blitt slått
av Birkebeinerne. Vi treffer på mange fortidsminner på
denne turen, og vi får også utsyn både mot Romerike
og Oslo på vår vandring. Her er mye å oppleve, men
en kafferast tar vi oss alltid tid til, så husk termos og
matpakke i sekken.
Oppmøte: Kl.10.00 på P-plassen ved Holumskogen skole,
Morteveien
Ant. km.: 12-13 km
Passer for: Alle som er vant å gå i skog og mark og ikke er
redd for noen motbakker
Turledere: Anne Eichler 481 31 333 og Einar Skåre 900 77 396

KVELDSTUR – Tirsdag 10. mai
Oppmøte kl. 18.00 - P-plassen ved Spenningsby, Gamleveien

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 12. mai
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Fra Badedammen ved Grorud, langs Alna til Grorud stasjon

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 19. mai
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Røverkollen – Romsås – Steinbruvann
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MAI
Tur til ravinelandskapet ved
Nitelva, sør-øst i Nittedal
Søndag 22. mai
Vi får med oss Erik Aaraas på en historisk rundtur i
det vakre ravinelandskapet hvor mennesker har krysset
elva gjennom tusen år. Her har de kommet ridende over
det gamle vadestedet ved Nesgutu, eller senere tatt seg
over elva ved ferjestedet nedenfor Aaraas gård. På denne
tida av året er det et yrende fugleliv og en rik flora langs
elvebredden. Etter turen blir det servering av kaffe, saft
og sveler på tunet på Aaraas Gård og Margrethe Henden
Aaraas forteller gårdens historie.
Oppmøte: Kl. 10.00 på P-pl. ved Aaraas Gård, Årosvn. 307
Hvordan kommer du dit? Ta av fra R4 ved Slattum og kjør
Kirkeveien, R401 over broa. Kjør forbi avkjøringen til kirken
og ta første vei til høyre. Følg Årosveien til du kommer til
gården, Årosveien 307. Det går også an å komme til Aaraas
Gård via Gjelleråsen. Kjør R22 til Hellerudsletta og ta av
til venstre i retning Nittedal kirke. Gården ligger ovenfor
Årosbrua som krysser Nitelva. Det kan være fint å bruke
sykkel for å komme fram til Aaraas Gård.
Passer for: Alle som liker å kombinere tur med lokalhistorie
Ant. km.: Ca. 6 km
Turledere: Anne Engan 928 61 127, Milli Lilleeng 469 24
676 og Gunn Sørmo 932 20 359

Gjennom flere tusen år har mennesker krysset Nitelva her.
(Foto: Håkon Røvang)
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KVELDSTUR – Tirsdag 24. mai
Oppmøte kl. 18.00 - P-plassen ved Nittedal kirke

NÆRTUR I SØNDRE
– Torsdag 26. mai
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Tæruddalen, rundt Tærudkampen.

Minnemarsj for grenaderen fra
Hakedals Jernverk 27. mars 1716
Søndag 29. mai markerer vi
300 års jubileet
Mange av oss har hørt om den unge ukjente skiløperen,
grenaderen som under den store Nordiske krig (1700 -1721)
i mars 1716 gikk på ski fra Hakedals Verk til Gjellerbekk
skanse i Lier. I 1969 ble dette markert med turrennet
Grenaderløpet som starter i Hakadal og går i mål i Lier.
Skirennet er på 90 km og ble i vinter arrangert for 40. gang.
Vi kan naturligvis ikke gå hele denne strekningen, men
vi følger en del av den traseen som ble gått den gangen og
kommer tilbake igjen til Hakadal. Underveis vil det også bli
orientert om det som skjedde i våre trakter i 1716.
Oppmøte: Kl. 10.00 på P-plassen ved Hakadal stasjon.
Parkering kan også skje på P-plassen på den andre siden av
togundergangen, nederst i Varingveien
Passer for: Turgåere som liker å gå lange turer og få
lokalhistorie med på kjøpet
Ant. km.: Ca. 25 km
Turledere: Bjørn Finstad 905 36 782, Haldis Østby 996
30 366, Dag Helland Pettersen 901 52 849 og Halvor
Gundersen 908 38 133

KVELDSTUR – Tirsdag 31. mai
Oppmøte kl. 18.00 – Nittedal stasjon

JUNI

Fra Karlshaugene får vi fin utsikt mot Ørfiske

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 2. juni
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Holterkollen fra Nittedal kirke

Seniortur til Ørfiske og
Karlshaugene
Torsdag 2. juni
Turen er et samarbeid mellom Turkameratene Nittedal
Turlag og Seniorgruppa til DNT Oslo og Omegn. Turen
går først opp til Ørfiske, derfra via Fredrikstad gård og opp
til naturreservatet på Karlshaugene. Videre til Ørfiske gård
i nordenden av vannet. Derfra om Fossestua og tilbake til
Nittedal stasjon.
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 09.30
Passer for: Spreke seniorer som liker å gå lange turer
Ant. km.: 15 km
Turledere: Lasse Kopperud 975 08 067 og Asbjørn
Bråthen 480 21 986

Til fine topper i Lillomarka, velg
kort eller lang tur
Søndag 5. juni
Denne søndagen tar vi toget to stopp sørover, til Snippen
stoppested. Kort tur går opp til Barlindåsen, 407 moh, med
flott utsikt over Maridalen og Oslo. Etter rast på toppen går
vi ned til Sandermosen gamle togstasjon og tilbake igjen til
Snippen. Tog hjem fra Snippen kl. 14.01 eller 14.41. Vi tar
forbehold når det gjelder endringer av togtidene.
Velger du lang rute, går turen videre fra Barlindåsen opp
på Granberget, 441 moh. Derfra om Sinober tilbake til
Nittedal stasjon.
Oppmøte: Kl. 10.00 Nittedal stasjon. Tog til Snippen går kl.
10.20.
Passer for: Turgåere som ikke er redde for litt motbakker
Ant. km.: Kort tur: ca. 8 km, lang tur ca. 22 km
Turledere: Lang tur: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Harald
Aasen 906 68 564, Sturla Jonsson 905 68 173
Kort tur: Gry Hesselberg 915 49 224, Solveig Hauger 416
46 335 og Karin Akselsen 924 58 030
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JUNI
KVELDSTUR – Tirsdag 7. juni

KVELDSTUR – Tirsdag 14. juni

Oppmøte kl. 18.00 – P-plassen i Glittredumpa, Glittreveien
Hvordan komme til Glittredumpa? Kjør Gamleveien til
Hakadal kirke. Ta av Glittreveien og kjør denne noen
hundre meter til P-skilt som viser inn til venstre.

Oppmøte kl. 18.00 – P-plassen ved Slattum skole,
Skoleveien

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 9. juni
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Skillebekk – Bamsetjern

Bruk av kart og kompass, lær nye
eller frisk opp gamle kunnskaper
Søndag 12. juni
På denne turen har vi med oss mange som «kan»
orientering, fra både orienteringslaget og turlaget. Deres
oppgave vil være å lære alle å orientere på orienteringskart.
Alle får sjansen til å orientere på egenhånd. Vi deler ut
kart og låner ut kompass. Hver nybegynner får også en
«skygge», som vil hjelpe til dersom det er behov. Å bruke
skygge en av de beste måtene å lære orientering på, det gir
trygghet for ikke å komme galt avsted, å «bomme».
Fra parkeringsplassen ved Varingskollen tilbys to
løyper med poster som bringer oss til Blendsølvputten.
Blendsølvputten er et idyllisk tjern mellom Karlshaugene
og Varingskollen. Her serverer Skautur-gutta saft og kaffe,
det er orienteringslagets årlige, tradisjonsrike kaffepost.
Retur til Sørli / Nittedal stasjon.
Oppmøte: Kl. 10.30 ved P-plassen til Varingskollen
stoppested og alpinanlegget. Tog ankommer sørfra kl. 10.17
og nordfra kl. 10.08. Sjekk togtider for sikkerhets skyld.
Turledere: Martin Veastad 900 44 431 og Dag Helland
Pettersen 901 52 849, Bente Strand 915 87 645 og Mette
Erlien 996 00 846
10

Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 16. juni
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Breisjøen – Steinbruvann

Rundtur i Holterkollen nord, til
idylliske Flabben
Søndag 19. juni
Denne søndagen tar vi deg med på en fin tur i et område
av Romeriksåsene som er lite kjent, men som har et
variert landskap og fine turopplevelser å by på. Vi tar
rasten ved den lille innsjøen og får høre historier om
mennesker som har levd her før.
Oppmøte: Kl. 10.00 på P-plassen ved sportsbutikken
Glømmi, der Gamleveien tar av fra R4.Vi tar samkjøring fra
Glømmi videre til Ask hvor det er plass til noen biler. Det
går også fint å bruke sykkelen opp til Ask denne dagen.
Passer for: Alle, voksne og barn
Ant. km.: Ca. 4 km
Turledere: Harald Aasen 906 68 564, Linda Rundquist
Parr 456 65 780 og Rolf Arild Halvorsen 917 28 946

KVELDSTUR – Tirsdag 21. juni
Oppmøte kl. 18.00 – Nittedal stasjon

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 23. juni
Oppmøte: kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Bjønndalen – Kjulstjern – med bålkos og pølsegrilling

JUNI

Vi følger tradisjonen med midtsommertur til Slåttemyra

Tur til Slåttemyra og de ville
orkideene
Søndag 26. juni
Denne søndagen får vi besøk av gjester fra Hadeland
Turlag, og vi guider dem og alle andre som vil ha følge
de to-tre kilometerne inn til Slåttemyra. Der arrangerer
vi sammen med Maridalens Venner og Historielaget
den årlige orkideturen. Det blir skaukaffe, musikalsk
underholdning, visesang og orkidesafari. Etter
arrangementet på Slåttemyra tar vi en annen vei tilbake til
Nittedal stasjon, hvor vi beregner å være kl. 16.00.

Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 10.20 Tog nordfra
ankommer 10.20. Sjekk for sikkerhets skyld togtider.
Arrangementet på Slåttemyra starter kl. 12.00.
Passer for: Alle
Ant. km: 6 km tur-retur Nittedal stasjon – Slåttemyra
Turledere: Asbjørn Bråthen 480 21 986, Solvor Viken
900 28 163 og Ståle Pinslie 412 94 265

KVELDSTUR –
Tirsdag 28. juni
Oppmøte kl. 18.00 på øverste P-plass på Aas Gaard, for
samkjøring til Hakkim. Bli med på lang, fin kveldstur til
Engelstadvangen og Tripperud inn.
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JULI

Helgetur til Grimsdalen
Velg mellom lett tur eller middels krevende
Torsdag 28. – Søndag 31. juli
Hadeland Turlag inviterer turvenner fra Turkameratene
Nittedal Turlag med på tur til Grimsdalen.
Oppmøte: Torsdag kl. 08.00 ved den gamle
Shellstasjonen ved Døli: Vi kjører videre til neste
stopp som er Esso-stasjonen på Jaren. Her samles
alle deltakerne kl 09.00. Samkjøring med biler til
Grimsdalshytta hvor det serveres middag kl. 19.00.
Fredag: Fottur i fjellet. Temaet for dagen er dyregraver
og fangstanlegg
og to alternativer,
en lang løype
på 19- 20 km og
kort løype på
9-10 km. Begge
alternativene
følger T-merket
løype mot
Høvringen.
Moderat stigning
oppetter lia
(ca. 400 meter
oppstigning) fører
oss til området
Gravhøe som er
vendepunktet for
den korte turen.
Den lange turen
Årets fjelltur går til vakre Grimsdalen
fortsetter i lett
12
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kupert terreng mot Haverdalsseter hvor vi gjør
vendereis ved et gigantisk fangstanlegg.
Lørdag: Kulturhistorisk safari i Grimsdalen (bilkjøring
med korte fotturer). Hvis turlederen har en god dag,
kan dette bli en minnerik opplevelse. Det er mye å
velge fra. For sikkerhets skyld skal vi få bistand fra
lokale krefter.
Søndag: Tid for hjemreise. Mulighet for en formiddagstur.
Informasjon: Info om fjelltur ved turleder Per Røssum i
Hadeland Turlag tlf.: 457 68 092
Kostnader: Kr. 2 600 + bilspleis. Depositum kr 500
betales ved påmelding. Restbeløpet kr 2100 betales
innen 20. juni.
Det er begrenset
deltakerantall,
så det lønner seg
å være tidlig ute
med påmelding og
ha medlemskapet i
DNT i orden.
Påmeldingsstart:
Søndag 24. april
fra kl. 18.00
Epost:
turkameratene.
nittedal@dntoslo.
no eller send sms
til Milli Lilleeng,
tlf. 469 24 676

AUGUST
Blåbærtur til Geitberget

Familiedagen på Råsjøen

Søndag 14. august

Søndag 21. august

Et fantastisk område for bærplukking! Og det fine med
denne plassen er også at den er lett tilgjengelig fra flere
områder i kommunen vår. Her kan nittedøler og hakadøler
samles for felles matauk. Denne søndagen vil vi guide
turfolk med ryggsekken full av bærspann, termos og
matpakke opp til Geitberget fra fire ulike utgangspunkter.
Oppmøtesteder: Kl. 10.00 fra følgende steder:
-Skihytta på Sørli: Parkering på P-plassen i Sørliveien
-Innerst i Tumyrveien: Parkering ved bommen
-Åneby: Parkering på Åneby stasjon
-Varingskollen: Parkering ved P-plassen til togstopp og
alpinanlegget.
Passer for: Barn og voksne som er glad i blåbær og
som klarer å gå en tur på 4-6 km og tilbake igjen etter
plukkingen.
Ant.km: Ca. 8-12 km
Turledere: Eva Haukeland 970 45 636, Milli Lilleeng 469
24 676, Toril Due-Sørensen 959
35 947, Ståle Pinslie 412 94 265 og
John Lindviksmoen 984 16 804

Vi samarbeider med Nittedal og Hakadal Skog- Jakt- og
Fiskeforening om det populære arrangementet for barn
og voksne på Råsjøstua, høyt oppe på Romeriksåsene.
Denne dagen får alle lov til å kjøre opp og parkere gratis på
Hakkim. Derfra kan det være fint å rusle, trille barnevogn
eller sykle de 5 km fra Hakkim til Råsjøen. Vi turkamerater
har jo alltid litt ekstra på lur, så vi inviterer derfor til en tur
fra Hakkim via Lauvtangen, og på gamle Raasjøvei gjennom
skogen forbi Svartvannet og videre til Store Elsjø. Derfra
veien forbi Jaktslottet til Råsjøstua hvor mange morsomme
aktiviteter venter. Hjem igjen tar vi veien tilbake til
Hakkim. Turvenner fra Hadeland Turlag blir med på turen.
Oppmøte: Kl. 09.30 på øverste P-plass på Aas Gaard og
samkjøring i færrest mulig biler opp til Hakkim. Etter å
ha parkert bilene på P-plassen ved Hakkim, samles vi ved
veikrysset nedenfor Hakkimhytta. Start for skogstur kl. 10.00.
Bommen ved golfkafeen på Aas Gaard vil være åpen fra kl.
09.00 – 12.00. Bommen
åpnes automatisk når en
kjører ut.
Passer for: Alle,
også for familier
KVELDSTUR –
med barnevogn
Tirsdag 16. august
som kan rusle langs
Oppmøte kl. 18.00 på øverste
skogsbilveien
P-plass på Aas Gaard
Ant. km: Fra Hakkim
til Råsjøen på vei er det
NÆRTUR I SØNDRE – Familiedagen på Råsjøen samler barn og voksne i fine omgivelser 5 km. Gjennom skogen
Torsdag 18. august
regner vi 6 km.
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Turledere: For turgåere som vil gå gjennom skogen fra
Solberg – Rundetjern – Søndre Ryggevann
Hakkim til Råsjøen: Halvor Gundersen 908 38 133, Ståle
Pinslie 412 94 265 og Milli Lilleeng 469 24 676
Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn 13

AUGUST
KVELDSTUR – Tirsdag 23. august
Oppmøte kl. 18.00 på P-plassen ved Skytta Barnehage

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 25. august
Oppmøte: kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Skillebekk – Oldtidsveien med blåbærpause. Ta med noe
å plukke i.

Presentasjon av årets nye
blåmerka stier
Søndag 28. august
I løpet av våren og sommeren har flinke dugnadsfolk satt opp
skilter og merket med blått slik at turgåere lett kan finne fram
til nye, fine turmål. Denne søndagen blir det offisiell åpning
av den nye blåmerka stien fra Sagtomta, opp til Brennberget
441 moh., Lillomarkas høyeste topp. Stien går videre til
Sørskogen hvor vi tar rasten. Her får vi kjøpt kaffe, brus og
kanelboller. Derfra går vi videre til Nordskogen. For 100 år
siden bodde Lars Nordskogen her på husmannsplassen sin.
Stien tilbake til Sagtomta følger den gamle ruta som Lars
brukte da han hadde ærend nede i bygda.
Oppmøte: Kl. 10.00 på P-plassen på Sagtomta
Hvordan komme til Sagtomta? Ta av fra R4 ved Kjul og
følg veiskilt til Lillomarka.
Passer for: Alle som tåler litt bratt stigning opp til toppen
av Brennberget
Ant. km: 7,5 km
Turledere: Frode Sandersen 952 00 615, Dag Helland
Pettersen 901 52 849

KVELDSTUR – Tirsdag 30. august
Oppmøte kl. 18.00 på Nittedal stasjon.
Med
441 moh er Brennberget
Lillomarkas
høyeste
topp
Turkameratene
Nittedal Turlag,
DNT Oslo
og Omegn
14 sine

SEPTEMBER
NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 1. september

KVELDSTUR –
Tirsdag 6. september

Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Tur i Lillomarka, på kjente og ukjente stier.

Oppmøte kl. 18.00 på Åneby stasjon.

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 8. september
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage.
Tur langs ravinedalen.

Tyttebærtur til
Lørenskoghøgda, 483 moh.
Søndag 11. september

Denne gang blir det sykkelrebus på Kom deg ut-dagen

Ta gjerne sykkelen fatt og bli med på
åpen bondegård

Kom deg ut-dagen
Søndag 4. september

Kom deg ut-dagen er DNTs store, nasjonale friluftsdag
med arrangementer over hele landet.
I dag samarbeider vi med Nittedal og Hakadal Bondelag
og blir med på sykkelrebus og morsomme aktiviteter
på flere bondegårder. Mer info om arrangementet vil
komme på nettsiden vår, på facebook og i Varingen.

Å bestige en ny topp i Marka og samtidig sørge for å
fylle opp både fryseren og syltetøyglass, må være en fin
kombinasjon. Husk å putte bærspann, matpakke og
termos i ryggsekken.
Oppmøte: Kl. 10.00 ved Skistua på Sørli. Parkering på
P-plassen i Sørliveien
Passer for: Alle som liker en lang tur med en del motbakker
Ant km: Til sammen 12 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 849, Mette
Erlien 996 00 846, Bente Strand 915 87 645 og Harald
Aasen 906 68 564.

KVELDSTUR –
Tirsdag 13. september
Oppmøte kl. 18.00 på P-plassen ved Nittedal kirke

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 15. september
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Brennberget – Sørskogen
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SEPTEMBER

Gjennom denne tunnelen går vannet fra Trehørningen til Helgeren

Tur til Trehørningen,
Atthaldsdammen og Plaga
Søndag 18. september
Dette er en tur rundt vannet Trehørningen. Vi starter
fra Elnes, går til Elvannet, videre på blåstien om Elvika
til Trehørningen. Ved Atthaldsdemningen, anlagt i
1908, er det fin rasteplass. Vi følger blåsti og kjerrevei
mot Sølvvika, går ned veien som kalles Hesteplaga
til Trehørningen. Der finner vi tunnelåpningen som
fører vannet over til Helgeren. Hjemturen langs sti om
16

Turkameratene Nittedal Turlag, DNT Oslo og Omegn

Kroksund og Bakken til Elnes.
Oppmøte: Kl. 10.00 ved jernbaneundergangen på Elnes
Passer for: Turgåere som klarer en søndagstur på
halvannen mil
Ant. km: Ca. 15 km
Turledere: Haldis Østby 996 30 366, Halvor Gundersen
908 38 133, Eva Haukeland 970 45 636

KVELDSTUR –
Tirsdag 20. september
Oppmøte kl. 18.00 på Nittedal stasjon

SEPTEMBER
Elvelangs med fakler
Torsdag 22. september
Også denne høsten inviterer vi alle, store og små, til den
store lysfesten langs Ørfiskebekken, gjennom området til
det gamle Nitedals Krudtværk. Her har Turkameratene
Nittedal Turlag i samarbeid med Krudtværkets Venner, og
med god støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, laget hyggelige
sitteplasser, bålplasser og informasjonstavler. Med støtte fra
Nittedal Historielag er det laget en minneplate over dem som
mistet livet på denne farlige arbeidsplassen. Vi skal vandre
i tussmørke, men lyset fra alle faklene langs Ørfiskebekken
gir oss den rette stemningen. Og vi lover at det kommer til å
foregå mye morsomt nedover løypa denne kvelden!
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 18.00. Tog nordfra
ankommer Nittedal kl. 17.36. Lokalbuss fra Mo og Rotnes
ankommer stasjonen kl. 17.48.
Passer for: Seniorer og juniorer, voksne og barn og som
vil oppleve noe morsomt.
Ant. km: Ca. 4 km
Turledere: Dag Helland Pettersen 901 52 849, Linda
Rundquist Parr 456 65 780, Alexander Blom 975 74 594,
Solveig Hauger 416 46 335 og Sturla Jonsson 905 68 173

P-plassen i Sørliveien.
Passer for: Toppturen passer for langtravere som ikke
har noe imot motbakker. Den korte turen passer for dem
som ikke liker å gå så langt. Den korte turen har også
noe stigning opp til Ørfiske, før ruta flater ut og følger
blåmerket sti inn til Langdalsvannet.
Ant. km: Kort tur: ca. 10 km, lang tur: ca. 20 km
Turledere: Ståle Pinslie 412 94 265, Milli Lilleeng 469
24 676, Einar Skåre 900 77 396 og Dag Helland Pettersen
901 52 849

KVELDSTUR –
Tirsdag 27. september
Oppmøte kl. 18.00 på øverste P-plass, Aas Gaard

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 29. september
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
Lauvåsen – Kjerringfred – Markas fineste gapahuk?

Lang topptur i Nordmarka, eller
kortere tur til idyllisk vann
Søndag 25. september
Kort tur går til Langdalsvannet hvor vi tar rasten på den
hyggelige plassen like ved vannet. Lang tur går videre til
Fløyta og tar sti videre forbi Manntjern og inn til Nessetra.
Her leide gården Nes i Hakadal seter for flere hundre
år siden. Vi fortsetter til toppen av Glotjernskollen, 525
moh, og får flott utsikt vestover i Nordmarka.
Oppmøte: Kl. 10.00 ved Skistua på Sørli, parkering på

Kjerringfred - kanskje markas fineste gapahuk
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OKTOBER
Høsttur i Holterkollen
Søndag 2. oktober
Holterkollen, 455 moh. er en av de store åsene som ruver
på østsiden av dalen. Kollen er også et populært, gammelt
hytteområde. I dag skal vi følge en sti som går opp til
Sovaro og derfra videre opp til toppen av Holterkollen.
Mulighet for en avstikker til Prekestolen hvor det er fin
utsikt mot sør og øst.
Oppmøte: Kl. 10.00 på P-plassen til Øvre Gaustad gård,
Rauerskauveien
Passer for: Turgåere som tåler noen motbakker og som
kan gå en tur på ca. 12 km
Ant. km.: Ca. 12 km
Turledere: Harald Aasen 906 68 564, Gunn Sørmo 932 20
359, Asbjørn Bråthen 480 21 986, Anne Engan 928 61 127

KVELDSTUR – Tirsdag 4. oktober
Oppmøte kl. 18.00 Slattum skole, Skoleveien

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 6. oktober
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage
I mestertyvens fotefar! Fra Isdammen ved Årvoll, på
veier og stier, til hula hvor Ole Høyland hadde et av sine
tilholdssteder da han var på rømmen.
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Som denne skiva viser, har du utsikt til store deler av
Østlandet fra Paradiskollen

Seniortur til Paradiskollen og
Rundkollen
Torsdag 6. oktober
Turen arrangeres i samarbeid mellom Turkameratene
Nittedal Turlag og Seniorgruppa i DNT Oslo og
Omegn. En flott høsttur på blåmerket sti opp til
selveste Paradiskollen, 670 moh, den høyeste toppen
på Romeriksåsene. Er vi heldige med været, kan vi nyte
utsikten over store deler av Østlandet. Rett nedenfor oss
har vi Harestuvannet. Litt lenger mot vest ser vi Store
Skillingen og Gjerdingen. På klare dager kan vi også se
Tryvannshøgda, Blefjell, Gaustadtoppen og Norefjell.
Etter en god rast på toppen vandrer vi videre på blåmerket
sti sørover til Rundkollen, 592 moh. Også et flott
utsiktspunkt mot øst, vest og sør. Blåmerket sti går videre
ned fra toppen til Jordstasjonen i Hakadal. Her kan vi
rusle over til Kongskog og ta buss tilbake, og evt. tog fra
Hakadal stasjon.

OKTOBER
Oppmøte: Enten med tog til Harestua nye stasjon: Tog
fra Nittedal stasjon kl. 09.30, toget ankommer Harestua
nye stasjon kl. 09.47. Vi tar forbehold om endringer
av togtidene. En kort spasertur sørover til den gamle
stasjonen hvor turen starter.
Eller samkjøring med bil: Oppmøte ved Jordstasjonen i
Hakadal kl. 09.30, samkjøring derfra til Harestua gamle
stasjon. Turen starter når begge grupper er på plass ved
Harestua gamle stasjon, ca. kl. 10.00.
Passer for: Spreke seniorer som liker å gå lange turer og
ikke er redde for motbakker
Ant. km: 15 km. Noe lenger for dem som tar toget.
Turledere: Lasse Kopperud 975 08 067, Milli Lilleeng
469 24 676 og Harald Aasen 906 68 564

KVELDSTUR – Tirsdag 11. oktober
Oppmøte kl. 18.00 – Nittedal stasjon.

NÆRTUR I SØNDRE –
Torsdag 13. oktober
Oppmøte kl. 10.30 - P-plassen ved Skytta Barnehage. Stokkvann og Aurevann til Lilloseter. Tilbake via Romstjern

NÆRTUR OG SENIORTUR i
Nittedal stasjonsområde
Torsdag 20. oktober
Vi møtes på Nittedal stasjon og vandrer på veier gjennom
området som har utviklet seg fra et gammelt hyttefelt til
et moderne tettsted. I stasjonsområdet har vi Sørli skole.
Landskapet rundt skolen er et eldorado for friluftsliv
og aktiviteter. Vi rusler forbi Tårnhuset og videre til
grendehuset Utheim. Her kommer vi ca. kl. 13.00 og får
se på Kunstforeningens høstutstilling. Utstillingen er en
separatutstilling med maleriene til Ellen Tangen. Etter
omvisningen koser vi oss med pizza fra Stasjonsområdets
lokale pizzabaker, Babis. Etter måltidet vandrer vi tilbake
til Nittedal stasjon.
Oppmøte: Nittedal stasjon kl. 11.00. Samkjøring for folk i
Søndre fra P-plassen ved Skytta Barnehage kl. 10.30
Passer for: Seniorer som liker å rusle på gode veier
Ant. km: 3,5 km
Bespisning: kr 100,- pr. person for pizza
Turledere: Milli Lilleeng 469 24 676, Linda Rundquist
Parr 456 65 780, Liv Johnsen 415 54 513

Gradering av turene våre
Grønn. For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak kortere
turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.
Blå. For de med litt erfaring i terreng og middels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan være
steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.
Rød. For erfarne turgåere og de med god utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein og ur. Bratte helninger og lengre
strekninger med løs stein og myr kan forekomme.
Svart. For erfarne turfolk og de med god utholdenhet. Gode turstøvler anbefales. Lange turer på mer krevende
stier eller topper med bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.
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Turer og aktiviteter
for og med
barna

Barnas Turlag Nittedal håper å få med seg småbarn og foreldre på turene sine. Bak står Patricia Noemi Bjørgan Asdal med
Turkameratene
Nittedal
Turlag,
Oslo
og Omegnmed Solan og Rosita Steltenpool.
20 Ragnhild
Simen,
Belbo med
Helge,
foranDNT
Vibeke
Ingebrigtsen

Trilleturer

Barnas Turlag arrangerer trilleturer i Rotnesområdet
hver torsdag kl. 11.00. Alle med barn i barnevognalder er
velkommen til å bli med og trille.
Turleder for trilleturene er Patricia Noemi Bjørgan
Asdal, 412 32 470. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Påsketur til Nydalshytta

Barnas Turlag inviterer til å bli med på jakt etter påskeharens
egg. Påsketuren med overnatting går til Nydalshytta fra 19. til
20. mars. Forhåndspåmelding til 412 32 470 er nødvendig,
det er plass til maks 20 overnattingsgjester.
Turledere: Ragnhild Belbo, Patricia Noemi Bjørgan Asdal
og Vibeke Ingebrigtsen

Kanotur på Harestuvannet

Søndag 12. juni inviterer Barnas Turlag til kanotur. Vi
møtes på Hakadal ungdomsskole kl. 11.00 og kjører i
samlet flokk til Harestua. Nå skal vi prøve ut de nye
kanoene som vi kjøpte i fjor. Vi har noen vester, men ta
gjerne med egne. Alle barn må ha med voksne og gjerne
badetøy eller skift. Vi håper på godt vær og muligheter for
bading og grillkos. Påmelding innen 9. juni til 412 32 470.
Turledere: Ragnhild Belbo, Patricia Noemi Bjørgan Asdal
og Vibeke Ingebrigtsen

Hyttetur i september

Barnas Turlag i Nittedal ønsker å invitere barn fra 0 til
10 år på hyttetur fra 17. til 18. september. Oppmøte på
Sagtomta ved Kjul kl 11.00. Vi går opp i samlet tropp.
Det er mulig å ta andre ruter og møte oss andre på hytta.
Vi prøver ut området rundt Nydalshytta. Vi har med
lavvo slik at de som vil, også kan sove ute. Vi griller når
vi kommer opp til hytta. Om kvelden lager vi middag
sammen inne i hytta. Søndag blir det lek og noen
aktiviteter rundt hytta før vi velger rute selv og går hjem.
Forhåndspåmelding til 412 32 470. Maks 20
overnattingsgjester. Deltakeravgift 150 kr per person,
maks 400 kr per familie.
Turledere: Ragnhild Belbo, Patricia Noemi Bjørgan Asdal
og Vibeke Ingebrigtsen

Friluftsskole i høstferien

Nytt i fjor var at vi sammen med OOF (Oslo og Omland
Friluftsråd) arrangerte friluftsskole i høstferien. Det viste
seg så vellykket at vi gjentar friluftsskolen denne høsten.

Grøss og gru i Krudtværket

Lørdag 29. oktober inviterer vi til alternativ Halloweenfeiring. Også i år blir det tur i den skumle skogen ved
gamle Nitedals Krudtværk. Vi møtes kl. 18.00 ved
barnehagen i Kruttverket og tar med oss lommelykter så
vi kan lyse på dem som gjemmer seg bak de mørke trærne
og på refleksbrikkene som henger der. Vi brenner bål og
spiser godteri før vi går tilbake. Vi håper du tør komme?
Turleder: Laila Breidvik 900 66 537

Barnas Turlag Nittedal
DNT Oslo og Omegn
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Stolpejakten
– et nytt tilbud i TNT

Stolper, poster eller turmål; kjært barn har mange
navn. Vitsen er å finne fram etter kart enten på papir
eller på en smarttelefon. Stolpene har QR-kode som
kan registreres med smarttelefon. Stolpene vil vises på
gatekart og plasseres lett tilgjengelig, gjerne i smug eller
smett. Ideen er utviklet på Gjøvik hvor flere tusen har
deltatt. Alle kan være med og besøkene kan foretas når
som helst. Vi er avhengig av økonomisk støtte og har
søkt flere steder.
22
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Vi tenker å starte tiltaket i ett kartområde av gangen,
og vi vil dele ut brosjyre med kart til alle hustander og
skoler i området helt gratis. For skolene kan vi lage i
stand konkurranser mellom skolene eller klassene for
flest besøk på stolpene.
Vi ønsker samarbeid med andre organisasjoner og
søker også sponsorer til tiltaket. Vi tror dette vil bli et
godt tilbud som mange har lyst til å prøve!
Bli med da vel!

Vi ønsker å starte

DNT UNG I NITTEDAL

Padletur 19. juni kl.11.00

Båltaco fredag 10. juni kl. 18.00
Turkameratene Nittedal Turlag inviterer til båltaco og
idemyldring ved den nye grillplassen på Høldippelen.
Vi ønsker unge fra 11 til 26 år velkommen. Hensikten
er å finne ut hva unge i Nittedal kan tenke seg av
friluftsarrangementer, og å starte DNT Ung i Nittedal.
Har du gode ideer og vil bidra til spennende
friluftsaktiviteter, håper vi å treffe deg ved bålet.
Velkommen!

Én spennende friluftsaktivitet har vi imidlertid bestemt
allerede. For søndag 19. juni kl. 11.00 inviterer vi unge
fra 11 år og oppover til padletur på Nitelva.
Vi møtes på parkeringsplassen bak Glømmi Sport.
Her vil vi sette kanoene på elva og padle ned til Åros.
På turen kommer vi nært inn på fugle- og dyrelivet.
Underveis vil vi bade og grille før kanoer blir hentet
ved Åros bru omkring fem timer senere.
Ta med redningsvest, grillmat og badetøy. Du må
selv sørge for transporten hjem. Foreldre som vil være
med å padle, er hjertelig velkommen.
Påmelding må skje innen 17. juni til turleder Laila
Breidvik 900 66 537. Maks antall deltakere er 15. Du
må være svømmedyktig for å delta.
Turledere: Maja Breidvik Rones (11 år) og Laila
Breidvik 900 66 537
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Dugnadsånden er sterk i TNT
Etter årsmøtet i 2015 startet vi en egen dugnadsgruppe.
Hver tirsdag møtes vi i Krudtværket og jobber fra klokka
10 til klokka 14.00. Målet vårt har vært å legge til rette
for allsidig bruk av dette turområdet. I løpet av 2015 ble
det lagt ned imponerende 1083 dugnadstimer her!
Dugnadsgjengen har også oppgaver for de andre
prosjektene i turlaget. Merking, rydding og skilting av
nye stier og trygge skoleveier er gjort, og vi fortsetter med
det samme i hele 2016. Vi har et godt samarbeid med
Nittedal kommune med å lage offentlig godkjente, helårs
bålplasser. Vi lagde to slike i 2015 og det blir to-tre stykker
også i 2016. Disse bålplassene skal skiltes
med regler for bruk, det skal lages benker
og gjøres tiltalende. Kommunen sørger
for godkjenning, leverer materialer
og transporterer fram, og så gjør vi
jobben. Vi skal også montere skilt som
kommunen lager, på utfartssteder.
Skilting og rydding av nye blåmerka
stier krever godkjenning før vi går
i gang. I 2016 har vi dette klart for
stien fra Sagtomta over Brennberget,
Lillomarkas høyeste punkt på 441 moh,
Etter 1000 timer med dugnadsinnsats
fikk dugnadsgruppa sin velfortjente
marsipankake. Fra venstre Åge
Henriksen, Nils Petter Petlund, Nils
Botnen, Knut Lunde og Erik Andrew.
Foran sitter Harald Aasen.
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til Sørskogen og videre til Nordskogen og tilbake til
Sagtomta. Denne skal være klar til Opptur, turdagen for
8. klassinger i hele landet. Vi er glad for at alle Nittedals
8. klasser har meldt seg på i år. Flere nye stier er under
planlegging fra Sørli/Kruttverksområdet, og vi håper på
klarsignal også for disse.
Det er altså nok av arbeidsoppgaver å ta fatt på. Det
viktigste er kanskje ikke jobben, men det sosiale, hvor vi
samles rundt bålet og har det artig. Alle er velkommen i
dugnadsgruppa!

Trivelige tirsdager med TNT-gjengen
Da Nils Petter Petlund ble enkemann sist vinter,
konkluderte han med, etter å ha sittet og syntes synd på
seg selv i noen måneder, at han måtte finne noe fornuftig å
bruken tiden til.
Som pensjonist hadde han mye tid til rådighet, og siden
han alltid har vært glad i å ferdes ute i naturen og har drevet
turorientering blant annet i Skautur’n, ble Turkameratene
Nittedal Turlag løsningen.
- Så nå jobber du dugnad hver uke. Hva består arbeidet i?

- Jeg har vært med i dugnadsgruppa i ett års tid nå, og vi
møtes i Nitedals Krudtværk hver tirsdag. I fire timer, fra
10.00 til 14.00, har vi ryddet og planert veier og stier, vi har
satt opp informasjonsskilt, felt trær og skåret til materialer,
lagd bålplass med benker. I tillegg har jeg vært med på å
lage bålplass ved Høldippelen og å rydde og blåmerke nye
turstier ”Varingskollen rundt” og ”Slattumstien”. Sistnevnte
er et ledd i arbeidet med trygge skoleveier i bygda.
- Hvor mange er dere i dugnadsgruppa?
- Oppmøtet varierer med alt fra to-tre stykker til 11. Det er
ingen møteplikt, du stiller opp når du vil og kan. Men vi
har det så hyggelig i dugnadsgjengen, med
bål og skaukaffe, prat og gode historier, at jeg
prioriterer som oftest dugnaden på tirsdager.
Det gir ham så mye å være med, synes Nils
Petter. Han treffer mange nye og hyggelige
mennesker, han har fått mye ny informasjon
om virksomheten i Krudtværket og synes
det føles godt å være med på å gjøre området
tilgjengelig for folk flest..
- Og så gjør det jo godt med noen timers
fysisk arbeid hver uke, da, konstaterer den
ivrige dugnadsasrbeideren fra Slattum.
Nils Petter Petlund (foran) synes han får mye
tilbake ved å jobbe dugnad i turlaget. Som
sosialt samvær, nye kunnskaper og fysisk
akivitet. Her står han sammen med Tore
Grue.
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Vi tar vare på kulturminnene
TNTs hovedmål – «Ut på tur – kjenn bygda di bedre»
avspeiler foreningens sterke lokale forankring og
verdigrunnlag. Levende kulturminner har stor
egenverdi, er viktig for identitet og tilhørighet og er en
av mange virkemidler for å få folk ut på tur.
Kulturminner defineres vanligvis
som alle spor etter menneskelig
virksomhet, herunder steder det
knytter seg historiske hendelser,
tro eller tradisjon til. TNT har
utpekt én person i styret som skal
være ansvarlig for kulturminner, og
styret har godkjent en egen strategi
for arbeidet med kulturminner.
Videre har vi etablert en egen
nettverksgruppe for
kulturminneinteresserte for
skogsområdene. Har du lyst til å
være med her, kan du ta kontakt
med Erik Andrew, eriandrew@
gmail.com.
TNT har også vært representert i

TNTs kulturminnesatsing omfatter
også arbeidet med å bevare rester
av Nitedals Krudtværk, og å utvikle
området fra Waage Dam og ned
til Svartkruttveien. På initiativ
fra TNT ble Nitedals Krudtværks
Venner etablert høsten 2014.

TNT er sterkt engasjert i arbeidet med å
ta vare på kulturminnene i det tidligere
Nitedals Krudtværk.

Takk til
Akershus Fylkeskommune
for støtten til Turbrosjyren!
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arbeidsgruppen til Nittedal kommune som utarbeider
en kulturminneplan for bygda og «Helhetlig plan for
Nitedals Krudtværk». Vi har laget informasjonstavler
om de gamle ferdselsårene gjennom bygda:
Gamle Trondheimsvei, Gamle Bergensvei, Gamle
Hadelandsveien og Greveveien og utplassert disse i
terrenget.
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Styret i TNT har vedtatt at TNT
skal utarbeide en markadatabase
for omtale av steder og
kulturminner i skogsområdene
innenfor Nittedal kommunes
grenser. Denne oversikten vil bli
tilgjengelig på nettet og er også
planlagt gitt ut som hefte/bok med
bilder i 2017.

Drømmetur
for store og små

Å gå rundturen til Bukollen kan vi absolutt anbefale for både voksne og barn, er denne gjengen enig om. Her sitter Jan Jevne og
Catherine Bjerke med barna Sanna og Liva og Nina Knutsen med barna Amund og Vetle. Leif-Hermann Arntsen er fotograf.
En tur langs myke, gode stier som ender på en topp med
fantastisk utsikt, og med en toppsjokolade som belønning.
Turen til Bukollen, 522 moh, ble en riktig drømmetur,
synes Nina Knutsen.
I fjor høst var de fire voksne og fire barn som valgte
Bukollen som søndagsturmål.
– Vi går mye på tur året rundt, og etter å ha oppdaget
Romerikåsen med ski på vinterstid, fikk vi lyst til å utforske
dette flotte området på bena også. Tips fra venner og
nettsidene til TNT gjorde at valget vårt falt på Bukollen, sier
hun.
– Hva opplevde dere som særlig positivt på denne turen?
– At blåstien var godt skiltet og merket, så vi slapp å

være i tvil om hvor vi skulle gå. Det er spesielt viktig når
vi har med barn. Stien var variert og fin å gå på, og vi ble
altså belønnet med en formidabel utsikt over bygda og
Nordmarka fra toppen av Bukollen. Så er det også veldig bra
at det er en rundtur, så vi slipper å gå samme vei tilbake.
Om de voksne var begeistret, var ikke barna mindre
fornøyd. De syntes turen var flott og at toppsjokoladen
smakte ekstra godt.
– Og så slapp vi å gå på kjedelige skogsbilveier. Turstier er
mye mer spennende, sier Nina Knutsen.
Den blåmerka rundturen går fra Aas Gaard i
Hakadal, med parkeringsmuligheter på den øverste
parkeringsplassen der.
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Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over
270.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede
lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for
å bevare natur og kulturverdier.

Turkameratene Nittedal Turlag
trenger frivillige
For å opprettholde aktivitetsnivået vårt trenger vi
flere frivillige med innsatslyst. Derfor ønsker vi deg
velkommen til å engasjere deg i vårt trivelige turlag,
enten du ønsker å være med å planlegge nye turer,
rydde stier, delta i arbeidet med kulturminner, lage
aktiviteter i Barnas Turlag eller som annen hjelper
på våre arrangementer. Send oss gjerne en epost:
turkameratene.nittedal@dntoslo.no
Styremedlemmene har delt oppgavene slik:
• Dugnader – Dag Helland Pettersen, 901 52 849
• Media og kommunikasjon
– Kari Tveøy, 951 74 749
• Trygge skoleveier og kart
– Martin Veastad, 900 44 431
• Turer og friluftsarrangementer
– Milli Lilleeng, 469 24 676
• Kulturminner – Erik Andrew, 906 93 197
• Merking og skilting av nye stier
– Frode Sandersen, 952 00 615
Naturopplevelser for livet

nittedal.dntoslo.no

Vi håper at enda flere nittedøler vil bli medlemmer
i DNT. Hvert nytt medlem betyr økte inntekter
for turlaget. Hvis du ønsker å bli medlem, kan du
kontakte DNT Oslo og Omegn, eller www.dnt.no.

Kveldsturgruppa nyter siste solstråler ved Skredderudtjern i
Lillomarka. Turleder Anne Engan har gjerne en sjokoladebit
å by på.

