
Barnas Turlag - oversikt turer og aktiviteter 2020

Dato Arrangement Turmål Oppmøtested Informasjon

18. januar 
kl 15.00 Reflextur med bålmat Stordammen Borgen Skole

Vintertur på merkede DNT-stier.  
Ta på varme klær, gode sko og pakk sekken med mat som kan varmes 
på bålet!  Ta med lommelykt.

2. februar  
kl 12.00 Kom deg ut dagen Nordbytjernet Nordbytjernet

Landsomfattende arrangement.  
Masse ulike vinteraktiviteter, natursti, gratis pølse til alle, Turbo deltar 
og mere til. Vi forventer mange mennesker og oppfordrer til å la bilen 
stå om du har mulighet denne dagen!

1. mars  
kl 12.00 Topptur med akebrett Utsikten Hauerseter stasjon

Morsom og spennende tur til en av de fineste utsiktspunktene  
i Ullensaker. Ta med deg matpakke og litt varm drikke som vi spiser 
på toppen før vi aker ned igjen!

19. april  
kl 12.00

Vi bygger  
gapahuk! Langtjern

Kopperudåsen  
(avkjøring merkes fra  
Kopperudvegen)

Lær å bygg gapahuk i skogen!  
Vi lager gapahuk helt fra bunnen av hvor både barn og voksne kan 
bidra. Bålkos med gratis pølser og kakao til alle! Ta med deg kniv, 
turøks eller tursag om du har.

23. april  
kl 17.00

Kveldsmattur med 
Fuglekassedugnad Åsmarka

Åssand  
(avkjøring merkes  
fra Åsvegen)

Kveldstur i «fugleskogen vår» i Åsmarka. Vi henger opp nye  
fuglekasser, ser etter fuglekassene vi hang opp i fjor og koser oss  
med bål og kveldsmat.

10. mai 
kl 12.00

Jungeltur  
i ravinene

Ravinene ved 
Gardermoen

Parkering 
 v/ Scandic Hotell

Bli med ned i de frodige, mystiske og særegne ravinedalene ved 
Gardermoen. Vi får med oss en biolog som forteller om planter og 
vekster. Samarbeid med Ullensaker museum som har åpent  
med cafe kl 11.00-17.00.

27. mai 
kl 17.00

Sykkeltur med  
kveldsmat Pinnebekken Skogmo skole

Kveldstur på sykkel. Vi sykler gjennom boligfelt og stier til den nye 
«plankestien» ved Pinnebekken. Der blir det offisiell åpning med 
snorklipping for kloppene som ble bygget i 2019.  
Det serveres pinnemat!

7. juni 
kl 12.00

Kanotur  
i frodig natur Hersjøen Mogreina skole

I reneste «Brødrene Dal-stil» padler vi gjennom det frodige elveleiet 
fra Rise Bru til Hersjøen. Lunsj underveis. Ta med redningsvest om du 
har. NB: til denne turen vil det være påmelding. Følg med på nett!

11. juni 
kl 17.00

Kveldsmat  
og utelek Hiltonskogen Kløftahallen Vi møtes ved Kløftahallen og går på turstien i Hiltonskogen langs 

Leirelva. Ta med deg kveldsmat og drikke som vi spiser underveis.

21. juni  
kl 12.00

Turbo`s  
hinderløypetur Trandum Kryss inn til  

Trandum leir

Blir du med på Turbos hinderløypetur? Masse morsomme og kanskje 
noen krevende hinder langs løypa. Turbo fører an, og etterpå koser  
vi oss sammen med ekte tur(bo)mat!

13. august 
kl 17.00

Kveldsmattur med  
bærplukking Speiderhytta Teigen skytebane

Hyggelig kveldstur bare et steinkast fra Jessheim sentrum.  
Vi går langs lysløype og merket DNT-stier. Ta med kveldsmat og bær-
plukkerutstyr. Kanskje finner vi både blåbær, tyttebær og sopp? 

6. september  
kl 12.00 Kom deg ut dagen Sandtjernhytta Mogreina kirke

Landsomfattende arrangement. Aktivitetsdag i skogen ved idylliske 
Sandtjernhytta. Natursti, ministolpejakt, soppløype, lek og ulike 
andre aktiviteter. Grilling med servering  
av pølser, frukt og saft.

12. september 
kl 17.00

Natt i naturen –
overnattingstur Langtjern

Kopperudåsen 
(avkjøring merkes fra 
Kopperudvegen)

Bli med og sov ute! Vi går til området hvor vi har satt opp gapahuk 
og etablerer camp for natten. Sov i telt, gapahuk eller under åpen 
himmel. Ulike friluftsaktiviteter frem mot mørket og natta! 

19. september 
kl 13.00

Historisk  
familiedag Raknehaugen Hovin skole

Den tredje historiske familiedagen i rekken. Aktivitetsdag med  
hinderløype, vikingsmed, natursti, grilling med mere.  
Har du besteget Raknehaugen og kjenner du til hva som er inni 
Raknehaugen? 

25. oktober  
kl 16.00

Spennende  
halloweentur Aurtjern Sessvollmoen  

v/ idrettshall

Liten gåtur til naturperlen Aurtjern hvor vi lager halloweenstemning 
med bål, magi og spøkelsesløype! På veien hjem følger du lysene 
eller velger lommelyktløypa i skogen.

15. november 
kl 15.00

Oppdagelsestur med 
«mat i naturen-fokus» Brennifjell Algarheim skole

En tur tilpasset de litt større barna i Barnas Turlag. Hva finner vi  
skogen? Hva kan vi spise i skogen? Hva kan vi lage selv i skogen?  
Bålmat, utfordrende aktiviteter og god stemning. Husk hodelykt!

13. desember 
kl 15.00 Nissetur i skogen Åsmarka

Åssand  
(avkjøring merkes  
fra Åsvegen)

La førjulsstemningen komme omringet av skogens ro!  
Vi går fakkelløypa gjennom skogen til gapahuken hvor det serveres 
mat, drikke og blir bålkos.


