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KLART DET GÅR TELEMARK

Klart det går Telemark er et veletablert turtilbud med
turer og aktiviteter for personer med nedsatt
funksjonsevne.  Har du lyst til å få opplevelser og turer
som passer deg? Da er dette noe for deg. Klart det går
Telemark består av flere ulike turer og muligheter.

Klart det går nærturer.
Lørdag en gang i måneden drar vi ut på tur sammen til
ulike plasser, noen turer er korte og andre litt lengere.
2 ganger i året tar vi en helgetur med overnatting. Flere
av turene er tilrettelagt for rullestol.

Camp Kalhovd 2. juli - 6. juli
Camp Kalhovd er en ukes samling for barn med ADHD
på Kalhovd turisthytte. Målgruppen er 12-26 år.
Aktivitetene er bål, fiske, luftgevær , fotball, leker,
morgenbad , gitar og sang og orientering.
Påmeldingsfrist innen 1. juni på epost:
telemark@dnt.no

Rubenstur 23. juli til 30. juli
Rubenstur er en tur for mennesker med fysiske
funksjonsnedsettelser. Turen 2018 går til flotte
Hardangervidda. 7 dager med overnatting i telt og på
hytte. Påmeldingsfrist innen 21. april på epost:
telemark@dnt.no. Info møte om turen: 21. Mars 2018
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Lørdag 20. januar.  Oppmøte Nedre hjellegate
Klokke 11.
Førstehjelpskurs og sosialt samvær med bilder og pizza.
Vi møtes på DNT kontoret i Hjellen kl 1100, og det vil bli en
aktiv og sosial dag der vi får opplæring i hva vi skal gjøre hvis
uhellet er ute, når vi er på tur!
Alle som er med på turene til Klart det går, vil ha nytte av å få
innføring i grunnleggende førstehjelp. Det handler om å ta
vare på seg selv og andre.
 Dersom du er ukjent med Klart det går, eller ikke har vært med
så lenge, er dette en kjempefin anledning til å se bilder fra
tidligere turer, og bli enda bedre kjent med oss!

Lørdag 24. Februar. Oppmøte Nedre hjellegate
Klokke 11.
Det var et ønske om hundekjøring fra deltakere i ”Klart det
går!” Telemark. Og denne dagen tar Tore Bergby vinner av
Finnmarksløpet 2007 oss i mot på Luksefjell for en strålende
dag med hundekjøring. Vi serverer bålkaffe, ta med grillmat
selv.

Lørdag 17. Mars. Oppmøte Nedre hjellegate
Klokke 11.
Vi skal ta skiene fatt, og går innover mot  DNT hytta
Fugleleiken. Vi tenner bål og koker kaffe, og bruker
den tida vi trenger!  Ta med grillmat.
Det er også mulig å gå på beina langs veien mot Fugleleiken.
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Lørdag 28. April. TUR TIL HVITSTEINTJENN
Oppmøte Nedre hjellegate klokke 11.
Denne dagen blir det tur til Hvitsteintjenn og Piggen. Vi kan dele oss dersom
det er behov og ønske om det. De som ønsker en lettgått tur slår leir og fyrer
opp ved Hvitsteintjenn. De som ønsker en utfordring, går opp til Piggen (237
moh),  ca 2km å gå til toppen. Alle sammen samles til slutt ved Hvitsteintjenn.
Vi serverer kaffe, ta med grillmat.

Lørdag 12. til 13. Mai.
OVERNATTINGSTUR  TIL JOMFRULAND
Tur med overnatting på fantastiske Jomfruland! Denne helga drar vi til
Jomfruland, og overnatter på campingpladsen i hytter og lavoer. Jomfruland
camping ligger i fantastiske omgivelser. Her skal vi besøke fuglestasjonen,
kanskje være med på ringmerking, og ellers ta turer i det idylliske landskapet
på Jomfruland.  Dette gleder vi oss til, så bli med!
Vi må selv lage mat, og de som melder seg på får nærmere beskjed om hva de
skal ta med av utstyr og annet.

På denne turen er det mulig å delta med rullestol.
Mer informasjon kommer.  Vi er tilbake på kvelden søndag.
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Lørdag 2. Juni. SOMMERAVSLUTNING
Oppmøte Nedre hjellegate klokke 11.

Denne lørdagen drar vi til Fjone, som ligger ved Nisser i Nissedal.
Nissedal er kjent for et svært spesielle fjellformasjoner, og disse omkranser
Nisser som er et vann med fine sandstrender og gode turstier langs bredden.
Vi bruker tida ved Nisser til å gå tur og til å besøke ei hytte som ei som ofte er
med på turene våre eier. Her spiser vi lunsj, prater og har sesongens siste
sosiale sammenkomst.

På denne turen er det mulig å delta med rullestol.
Oppmøte: Ved DNT kontoret i Hjellen, Skien, tidspunkt kommer etterhvert.
Vi er tilbake i Skien på kvelden.

Foto: Terje Asmyhr

PÅMELDING
Påmelding for alle turene to dager før turdagen til:
tonedagny@yahoo.no
eller ved å melde interesse på facebookgruppa vår.
Dette er en åpen gruppe som du finner ved å søke opp
                                        Klart det går- DNT Telemark.



TURTIPS
Ta bussen til bushen!

https://farte.no/busstilbush

Kom innom DNT sitt kontor å få
den nye turfolderen for

Grenland med trillbare turer
eller Turfolder for hele Telemark
med Universell utformede turer.
Du finner den også her: https://
telemark.dnt.no/publikasjoner/

Kontaktinformasjon DNT Telemark.
E-post: telemark@dnt.no
Telefon: 35 53 25 55
Besøksadresse: Nedre Hjellegate 2, 3724 Skien
Postadresse: Pb. 3089, 3707 Skien
Nettside: www.telemark.dnt.no
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