
Turprogram vår 2018 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. 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. Alle 
turene vil ta hensyn til at alle skal kunne holde følge. Vi anbefaler alltid å ha med busskort, i 
tilfelle turen ender et annet sted enn Tonsenhagen. Av og til deler vi gruppa, slik at flest 
mulig får en passe krevende tur. Siste torsdag i måneden har vi «månedens tur». Også da 
oppmøte på Tonsenhagen kl 11, men det er mulig å slutte seg til gruppa underveis. 
 

Måned Datoer Turbeskrivelse  

Januar 4,11,18 Vanlig nærtur  

 25 Månedens tur – På turvei til Lilloseter 
Vi tar privatbiler fra Tonsenhagen til P-plassen i Lilloseterveien og går til Lilloseter. 
Kafé. Si fra til Naerturtonsenhagen@gmail.com hvis du kan møte med bil. 

Februar 1,8,15 Vanlig nærtur   

 22 Månedens tur – Rundtur øst for Sognsvann 
Buss 25 kl. 11.01,  til Nordberghjemmet kl. 11.19 

Mars 1,8,15 Vanlig nærtur   

 
 

22 Månedens tur – Østensjøvann og Bogerudmyra 
Vi satser på at våren og de første fuglene er kommet.  Buss 25 til Skjønhaug 
og 79 videre til Martin Linges vei, der vi er kl. 11.36.  Vi går på turvei rundt 
Østensjøvannet og over Bogerudmyra  til Skullerudstua (kafé).  Rast ute 
underveis.  

April 5,12,19 Vanlig nærtur   

 26 Månedens tur – Ljanselva  
Vi går fra Hauketo og til fjorden  
Buss 31 kl. 11.04, videre med tog fra Oslo S, til Hauketo kl. 11.44. 
Retur fra Fiskevollen, buss 83 fra Tårnåsen hver halvtime. 

Mai 3 Vanlig nærtur   

 (10) Ikke nærtur, helligdag 

 (17) Ikke nærtur, men mulig å henge seg på seniorgruppas faste tur fra Movatn til Sinober.  
Husk flagg i sekken og penger til bløtkake på Sinober! 

 24 Vanlig nærtur   

 
 

31 Månedens tur – Ekebergåsen 
Stier og turveier på Brannfjell, i Ekebergparken og i Ekebergskråningen. Buss 
31 til Sinsenkrysset og buss 23 til Simensbråten, der vi er kl 11.39. 

Juni 7 Vanlig nærtur   

 14 Sommeravslutningstur - historiske stier i Grefsenåsen 
Vi tar buss 25 fra Tonsenhagen kl. 11.02 til Grefsenkollveien, der vi er kl. 
11.07.  Vi går opp Grefsenåsen med utsikt over byen og evt. rundt 
Lachmannsfjell til Trollvannstua.  Tilbake til Tonsenhagen samlet eller 
tilbake på egen hånd etter avtale.  

Aug. 18 24. Første tur høst 2018. Vanlig nærtur. 

 

mailto:Naerturtonsenhagen@gmail.com


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/ 905 13 405). 
 
Velkommen med på tur!   Hilsen turlederne på Tonsenhagen 
Valbjørg (481 82 898),  Oddny (957 06 964), Oskar (95104220) og Ellen (980 59 225) 
 
 

 

http://www.dntoslo.no/
mailto:naerturtonsenhagen@gmail.com

