
Turprogram vår 2022 for nærtur fra Tonsenhagen skole  
start hver torsdag klokka 11.00 

Oppmøte for turene er ved busstoppen «Tonsenhagen». Her stopper buss 25, 31 og 60. 
Målgruppe er alle som har tid og lyst til å gå en skogstur i gruppe torsdag formiddag. Turene 
varer 2 – 4 timer, og vi går mest mulig på skogsstier. (Mer generell info på side 2) 
 

Måned Datoer Turbeskrivelse  

Januar 6,13,20 Vanlig nærtur  

 27 Månedens tur: Akerselva fra Kjelsås og sørover                                                             

Vi tar 25-bussen fra Tonsenhagen kl 11.00.Vandringen vår starter fra Kjelsås 

stasjon. Møt gjerne direkte seinest kl 11.15. Rast ute. 

Febr 3,10,17 Vanlig nærtur   

 24 
 

Månedens tur: Kulturtur på Grefsen og Kjelsås 
Turen går på veier og starter fra Tonsenhagen. Vi går gjennom Lofthus og 
Grefsen til Teknisk museum. Retur over Kjelsås og gjennom skogen til Stig/ 
Tonsenhagen torg. Infostopp underveis. Kafé. 

Mars 3,10,17,24 Vanlig nærtur   

 
 

31 
 

Månedens tur: Alna øvre del - fra Alfaset til Huken 
Vi tar buss 25 til Alfasetveien, der vi er tidligst 11.08. Møt gjerne direkte 
der. Vi går nordover langs Alna via Alnaparken, Hølaløkka og Grorud-
parken. Turen fortsetter forbi Grorud T og går videre langs Alna og opp til 
Huken og buss 62 (Ammerud Ring) til Grorud. Turen kan enkelt avbrytes 
ved Grorud T. Rast ute. 

April 7,21 Vanlig nærtur   

 (14) Ikke nærtur, helligdag 

 28 
 

Månedens tur: Ekebergåsen 
Vi går stier og turveier på Brannfjell, i Ekebergparken og i Ekebergskrån-
ingen naturreservat. Vi tar buss 31 til Sinsenkrysset og buss 23 til 
Simensbråten, der vi er kl 11.39. Møt gjerne direkte der. Turen kan greit 
avbrytes ved holdeplassen Sportsplassen ved trikk 13/19. Trikken går til 
Oslo sentrum. Turleder fortsetter tvers over Ekebergsletta og til 
Simensbråten og buss 23. Trolig kafé. 

Mai 5,12 Vanlig nærtur   

 
 

19 
 

Månedens tur: Gjelleråsmarka                                             
Vi tar buss 25 og T-bane 4 eller 5 til Stovner, der vi er kl 11.27. Møt gjerne 
direkte her. Vi går om Stovnertårnet, buldreveggen på Tokerud og 
Sherpatrappene som går fra Liastua til gapahuken Gubbero. Dernest en 
runde i Gjelleråsmarka. Retur til Vestli T. Rast ute. 

 (26) Ikke nærtur, helligdag 

Juni 2 Vanlig nærtur   

 9 
 

Sommeravslutningstur: Gressholmen 
Vi skal gå tur på Gressholmen, Heggholmen og Rambergøya. Vi tar buss 31 
til sentrum og båt videre. Vi tar første båtavgang etter kl 11.30. Møt 
gjerne rett ved båtbrygga. Rast ute.  

Aug. 22 18. aug. Første tur høst 2022. Vanlig nærtur. 



 
På de vanlige turene planlegger vi vanligvis ikke kafébesøk, så ta med mat, drikke og en 
sitteplate i sekken. Vi har alltid rast underveis. Ta med brodder vinterstid, og staver hvis du 
trenger. Av og til tar vi buss, så ha alltid med busskort. Siste torsdag i måneden har vi 
«månedens tur». Også da oppmøte på Tonsenhagen kl 11, hvis ikke noe annet er nevnt 
spesielt i programmet. Det vil også være mulig å slutte seg til gruppa underveis. 
 
 
Vi tar forbehold om mulighet for endringer i programmet. Sjekk rutetider for buss og bane. 
På turene kan det bli tatt bilder, som legges ut på www.dntoslo.no eller på «Nærturgrupper i 
Oslo – Aktiv i 100», som er Facebook-sida til nærturgruppene. Gi oss beskjed dersom du ikke 
ønsker å bli tatt bilde av. Har du spørsmål om turene, kan du ringe en av turlederne eller 
sende mail til Tonsenhagen-gruppas epostadresse: naerturtonsenhagen@gmail.com. Send 
også en mail til denne adressen hvis du ønsker å motta våre sporadisk utsendte påminnings-
mailer. Ønsker du å snakke med DNT Oslo og Omegn om disse turene, så ta kontakt med 
Hanne Tretterud Lund (22 82 28 00/ 90 51 34 05). 
 
Velkommen med på tur!   Hilsen turlederne på Tonsenhagen 
Valbjørg (48 18 28 98), Per Erik (90 18 42 49), Oskar (95 10 42 20), Neil (91 57 84 89) og 
Oddny (95 70 69 64) 
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