
 

 

PÅ TUR MED «AKTIV I 100»  SOGNSVANN VÅREN 2019 
 
Sissel og Grete ønsker velkommen til vårens turer! 

 
Fremmøte kl.10.55. ved  bommen på Sognsvann, 200 m fra T-banestasjonen. 
Turene starter kl.11.00 
 
Turene er på ca.3 timer inkl. pause. Siste torsdag i måneden (Månedens tur) er  
lengre og er på 3-4 timer inkl. pause. Vi går i all slags vær og raster alltid ute. 
Turene avsluttes vanligvis ved bommen, men  denne våren vil enkelte turer 
avsluttes andre steder, og det ser dere i programmet under. 
 
Ta med sitteunderlag, mat og drikke. 
 

Alle Nærturgrupper i Oslo har felles Facebook side:  
”Nærturgrupper i Oslo – Aktiv i 100” . Her legger vi ut informasjon om 
enkelte turer i forkant, og noen ganger bilder etter turer. 
 
Måned Dato   Turbeskrivelse 
 
Januar: 10, 17, 24  Vanlig 3 timers tur 
 
Januar:   31.   Månedens tur: Ut i det hvite. Båltur. 
    Seniorgruppa er invitert med på turen. 
    Ta med noe å steke på bålet. 
 
Februar: 7, 14, 21,   Vanlig 3 timers tur 
 
Februar: 28  Månedens tur: Akerselva fra nord til sør. Vi tar buss 
    nr.25 fra Kongleveien bussholdeplass  kl.11.17. til  
    Stillatorget (REMA 1000)-ankomst kl.11.23. Det er mulig 
    å møte opp direkte på Stillatorget kl.11.23. 
    Turen avsluttes ved Mathallen. 
 
Mars:  7, 14  Vanlig 3 timers tur 
 
Mars:  21.  Månedens tur: Mat på bål. Turlederne serverer 
 
Mars:   28  Vanlig 3 timers tur. 
 
April:  4, 11  Vanlig 3 timers tur 
 
April:  18.  Påske. Ingen tur 
 



 

 

April:  25  Månedens tur: Til Fuglemyrhytta. Overnatting for de 8 
    første, som melder seg på til turleder. Pris kr.300,- for 
    overnatting. Turleder blir med de andre tilbake til  
    Sognsvann. De som overnatter, går ny tur fredag 26.april 
 
Mai:  2.  Vanlig 3-timers tur 
 
Mai:  9.  Spennende byvandring fra Sinsen gjennom grønne  
    lunger . Vi passerer Marianne Heskes «Dukkehode», 
    Rodeløkken kolonihager og Billedhoggernes Hus  Vi 
    tar T-banen fra Sognsvann til Sinsen kl.11.03  
    (bytter på Ullevål stadion). Ankomst Sinsen   
    11.30. Man kan også møte direkte på Sinsen T-bane 
    kl.11.30. Turen avsluttes på Tøyen. 
 
Mai:   16.  Vanlig 3-timers tur 
 
Mai:  23.   Månedens tur: Lillomarka. Vi går forbi Harald Uteliggers 
    hytte ved Grefsenkleiva og  på stier til Isdammen ved 
    Årvoll. Vi tar buss 25  fra  Kongleveien 11.17. til  
    Grefsenkollveien kl.11.32. Man kan gå på 25 bussen 
    langs ruta eller møte direkte ved Grefsenkollveien  
    holdeplass kl.11.32.  
    Turen avsluttes ved buss stopp på Årvoll.    
 
Mai:  30.  Kr. Himmelfartsdag. Ingen tur 
 
Juni:  6  Fra Sognsvann på blå- og umerkete stier til   
    kirkeruinene i Maridalen.  
    Turen avsluttes ved busstopp i Maridalen. 
 
Juni:  13  Sommeravslutning- Solvang hagekoloni hos Liv 
  
Du kan lese mer om alle nærturer i Oslo-området på www.dntoslo.no/aktivi100 
under Turer og aktiviteter. 
 
Lurer du på noe, så ta kontakt med turledere (se under) eller Hanne T. Lund, DNT 
Oslo og Omegn. tlf.22 82 28 00    
 

Vel møtt til turer på små og store stier i Sognsvannsområder og noen 
utflukter på turveier! 
 
 
Hilsen  
Grete  tlf. 913 87 290 
Sissel  tlf. 472 58 385 

http://www.dntoslo.no/

