Lag TURMAT med

Hva er BARNAS TURLAG?

På tur trenger man av og til litt ekstra påfyll av energi når
beina blir trette og man har gått langt, og da kan en fylt tortillalefse med en nystekt omelett på bål eller primus være kjempegodt – og enkelt!

Barnas Turlag er en turgruppe for barn fra 0 til 12 år og deres turfølge.
Vi legger opp til varierte turer året rundt, og håper mange små og store
har lyst til å bli med oss! Du trenger ikke mye turerfaring for å delta, ofte
bare klær etter vær og litt mat og drikke. Turene blir gjennomført (nesten)
uansett vær, og foreldre er selv ansvarlige for egne barn på tur, selv om alle
passer litt på hverandre.

Per person trenger du:

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er en del av paraplyorganisasjonen
Den Norske Turistforening (DNT) hvor Barnas Turlag er en av flere turgrupper. Medlemskapet for barn koster 140 kr pr år, og dersom hele familien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familiemedlem. Det
koster 1300 kr pr år, og gjelder to voksne og alle ungene i familien (helt
til de er 26 år faktisk!), så lenge de har samme folkeregistrerte adresse. Er
du medlem får du selvfølgelig en rekke fordeler, som for eksempel at barn
overnatter gratis på alle BOTs hytter til de er 12 år, du får turprogram tilsendt i posten to ganger i året, fortrinnsrett på noen turer og arrangementer med begrensede plasser, og rabatt hos Sport1 i Bodø. For info om BOT,
Barnas Turlag og for å melde deg inn, kan du klikke deg inn på bot.no.  

-

2 egg
3 ss vann eller melk
Salt og pepper
1 ts smør
Fyll den med hva du ønsker! Slik som pølse, skinke
eller ost, eller ville planter eller sopp fra naturen

Bland egg, vann/melk på en flaske før turen. Ta med krydder
og smør i sekken, samt det du ønsker av andre ingredienser.
Ta fram stekepannen når dere skal ha en spisepause på turen.
Stek smør i pannen, og hell i omelettrøren, sammen med
de ingrediensene du liker. Huska at egg ikke skal stekes på
veldig høy varme, så pass på at omeletten ikke brenner seg
og blir brun. Omeletten er ferdig når røren slipper kanten på
pannen, men fortsatt er litt fuktig i midten. Del omeletten i
porsjoner og server den i ei god lompe eller tortillalefse.

Håper maten smaker!
For flere tips til god turmat, så fins det mange fine
oppskrifter i boka «Plukk! Studer! Spis! – Turmat med
Turbo» - som du får tak i på kontoret vårt.

NB: Programmet utarbeides såpass lenge før at vi ber deg om å sjekke
endringer via bot.no og / eller via Facebook-siden vår noen dager før
den aktuelle turen. Det vil også kunne komme flere turer på programmet, alt etter vær og føreforhold – så følg med på nettidene våre.

TURUNGEN

TURPROGRAM

VINTER/VÅR 2021

Barnas Turlag Bodø på Facebook
For å nå raskt ut til mange bruker vi Facebook-siden vår en del.
Der minner vi om turer, gir beskjeder som gjelder endringer i turer/
tidspunkter, eller andre beskjeder som skal nå ut til mange på kort tid, og
poster koselige bilder innimellom – så gjerne søk oss opp og følg oss der!
Barnas Turlag i Gildeskål og Meløy har egne Facebook-sider, og dere er
selvfølgelig velkommen også på deres turer.
Send oss dine turbilder!
I vinter ønsker vi å invitere dere med på en liten fotokonkurranse med tema
«Med barn på vintertur». Har du knipset noen fine stemningsbilder, noe
spektakulært eller koselig? Send oss bildene på e-post til monika.holand@
dnt.no, eller del dem på Instagram med #vinterturBarnasTurlagBodø og
bli med i konkurransen! Deltar du i konkurransen må du også synes det er
greit at vi bruker bildene i våre kanaler etterpå, som f.eks. i turprogrammer,
på nettsidene våre, sosiale medier o.l. ved en senere anledning. Vi kårer
vinnere ca 1. mai, og lover fine premier!
Styret i Barnas Turlag stiller opp og svarer gjerne på spørsmål
dersom det er noe du lurer på:
Silje Normann:
467 99 835
Moira Hutchinson:
472 92 324
Ida Johanne Nova:
940 50 045
Nuwar Salman:
968 77 112
Kari Jentoft Saksenvik:
456 73 493
Guro Katrine Piil Prestegård:
909 92 765
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Barnas Turlag Bodø
Turprogram vinter/vår 2021
Lørdag 26. desember: Romjulstur til Tussvatnet
Tradisjon tro blir det tur til Tussvatnet andre juledag for alle aldere og
alle turgrupper i BOT. Start fra parkeringsplassen på Arlia, enten til fots
eller på ski, avhengig av føreforholdene. Turen er ca 3 km hver vei. Vel
framme blir det servering av kaffe, gløgg og pepperkaker for kr 20 (50
for familie). Ta med egen turkopp, og kom når det passer deg. Nissefar
pleier å komme rundt klokken 13.00.

Søndag 17. januar: Soltur til Hunstadtoppen
Endelig er sola tilbake og det må vi utnytte! Derfor inviterer vi i Barnas
Turlag Bodø deg med på soltur til Hunstadtoppen. Med sine knappe
218 høydemeter, byr Hunstadtoppen likevel på god utsikt når man
kommer seg til toppen! Turens lengde er på ca. 2 km hver vei, og dette
er en tur som passer for de aller fleste. Vi møtes klokken 12 ved Limyra,
ved starten av lysløypa i Stille dal. Vi tar en pause på toppen og nyter
utsikten og sollyset før vi tusler ned igjen. Kontaktpersoner:
Moira Hutchinson 472 92 324.

HYTTENE VÅRE
Søndag 7. februar: Kom deg ut-dagen på Bestemorenga
I forbindelse med den Nasjonale Kom Deg Ut-dagen, inviterer Barnas
turlag til en morsom ute-dag på Bestemorenga med bål, tursti, aking og
morro! Vi fyrer opp bål i gapahuken i bakken fra klokken 11, og serverer
pinnebrød, pølser og bålkaffe. Utstyr kan lånes på BUA eller Skattkammeret på Mørkved. Forhåpentligvis får vi godt vær med oss, og kan nyte
dagen ute i snøen! Kanskje kommer Turbo innom? Kontaktpersoner:
Monika Morel Holand 988 35 758, Nuwar Salman, Guro Prestegård.

Søndag 14. mars: Skitur fra Vatnvatnet mot Sørfjorden
Fin tur både på ski for de små og pulk for de minste! Oppmøte på parkeringsplassen ved Vatnet gård, ca 4 km fra Hopen, klokken 11.00. Vi planlegger å gå ca en time i retning Sørfjorden i rolig tempo, og tilpasser hvor
langt vi går ut fra deltagerne. Før vi snur finner vi en fin plass tenne bål,
kose oss og ha matpause. Ta med noe å sitte på, mat, drikke, varme klær
og kanskje en vedkubbe til bålet. Kontaktpersoner: Kari Jentoft Saksenvik
456 73 493, Guro Prestegård.

Bodø og Omegns Turistforening har mange hytter som du og familien kan
låne. Hyttene er utstyrt med gass eller strøm til koking, ved til oppvarming,
samt kjøkkenutstyr og sengetøy. Det eneste du behøver ha med er lakenpose
eller sovepose og mat. Her er noen av de nærmeste hyttene som er svært
familievennlige. Alle hyttene, mer informasjon og kart finner du på vår
hjemmeside www.bot.no.
Beiarstua

På en furumo på Tverrånes i Beiarn
finner du Beiarstua. Hytta ligger fint
til like ved Tverråga og Beiarelva og
er et godt utgangspunkt for dags
turer i området eller l engre turer inn
på fjellet. Med vedfyrt badstue og
bilvei helt fram er h
 ytta velegnet for
helgeturer, særlig for barnefamilier.
Her kan man la barna fiske i elva og avrunde dagen med fisk (eller pølse) grillet på bål. Sengene på to av rommene kan reserveres.

Søndag 25. april: Fisketur med Faxsen
Bli med på fisketur i en 100 år gammel båt! M/K Faxsen tar oss med ut i
Bodøs skjærgård hvor vi kan prøve fiskelykken, kanskje får vi se havørna
eller nyte vårsola i ansiktet fra bølgene blå? Pakk sekken med matpakke,
drikke (gjerne noe varmt) og varme klær. Oppmøte nedenfor Stormen
bibliotek kl 12.00. Turen vil vare ca 3 timer, og det er naturlig nok litt
begrenset med plass om bord, så book deg plass innen 22. april på bot.no.
Kontaktperson: Silje Normann 461 99 835 og Moira.

Søndag 2. mai: Vårtur til Fjæra i Ausvika
Vi inviterer til en trivelig familietur i fine omgivelser. Her kan dere leke i
fjæra, lete etter fine skjell, løpe, fly drage, teste fiskelykken, ta turen opp
på den fine lille Geitnakken, og bli kjent med nye turvenner. Vi fyrer opp
bålet fra 11-14, og tar med vaffelrøre og vaffeljern, men ta gjerne med noe
godt å lage på bålet til deg og familie. Kontaktpersoner Silje Normann
461 99 835, og Nuwar Salman.

Søndag 9. mai: Grottetur til Lønngangen
Dette er en enkel men fin grottetur for barn fra ca fire år og oppover.
Lønngangen er ei karstgrotte hvor vann og is har gravd ut fasinerende
formasjoner i fjellet. Grotta er ca 300 m lang og man kan gå oppreist hele
veien. Det fins også flere små huler og ganger i fjellet som kan utforskes.
Det er bålplass under tak utenfor grotta i tilfelle regn. Ta gjerne med noe
å grille på bålet. Ta med klær som tåler å bli skitne, hjelm (sykkelhjelm
fungerer fint) og hodelykt til voksne og barn. Oppmøte på Forstranda i
Gildeskål kl 12.00.
Vi gleder oss til en spennende tur for store og små - det er begrenset
med plass, så husk å meld deg og familien på. Kontaktpersoner: Moira
Hutchinson 47292324, Guro Prestegård og Kari Jentoft Saksenvik

Gjælentunet

Gjælentunet er Bodø og Omegns Turist
forenings nærmeste tilbud til Bodøs
befolkning. Anlegget består av fire
hytter, noen uthus, naust og to båter

og har landets lavest beliggende turist
foreningshytte, Egnarbua, to m
 eter over
flomålet. Hovedhuset egner seg meget
godt for skoleklasser, barnehager og
grupper. Enga og stranda ved Egnarbua er et yndet mål også for dagsturer.
Lønsstua

Lønsstua er selve innfallsporten til
fjelleventyret på Saltfjellet og ei
populær hytte blant alle typer brukere. For noen er den innfallsport
til turisthyttene inne på Saltfjellet
eller over mot Sulitjelma. For andre
er hytta helgeturmål med dagsturer
i nærområdet. Hovedhytta er Bodø
og Omegns Turistforenings største.
Den sto ferdig i 1985, og har blitt
populær å bruke også for barnehager, skoleklasser og andre grupper.
Stor bruk gjorde at foreningen senere har bygd ei hytte til, Annekset,
som sto ferdig våren 1999.

