Turprogram høst 2016 for nærtur fra Tonsenhagen skole – start hver torsdag kl. 11.00
Oppmøte for turene er ved busstoppen ved Tonsenhagen skole. Målgruppe er alle som har
tid og lyst til å gå en skogstur i gruppe torsdag formiddag. De vanlige nærturene varer 2 -3
timer. Pauser kommer i tillegg. Vi går mest mulig på sti, og har alltid rast underveis. På de
vanlige turene planlegger vi ikke kafébesøk, så ta med mat, drikke og en sitteplate i sekken.
Vurder brodder vinterstid. Staver hvis du trenger. Alle turene vil ta hensyn til at alle skal
kunne holde følge. Noen ganger kan det være aktuelt å dele gruppa. Vi anbefaler alltid å ha
med busskort, i tilfelle turen ender et annet sted enn Tonsenhagen.
Siste torsdag i måneden har vi «månedens tur». Da tar vi ofte buss og starter turen et annet
sted. Oppmøte på Tonsenhagen kl 11 også for månedens turer, men det er mulig å slutte seg
til gruppa underveis.
Måned
Datoer
Turbeskrivelse
August
25.
Vanlig nærtur
September 1., 8., 15. og 22. Vanlig nærtur
Månedens tur – rundtur på Fornebulandet
29.sept
Vi tar 31-bussen kl 11.03 til Telenor Fornebu, framme
11.51. Retur noe seinere enn vanlig pga lang busstur.
Oktober
6., 13.og 20
Vanlig nærtur
Månedens tur – rundtur i Østmarka
27.okt
Vi tar 25 bussen kl 11.05, over på 79-bussen, til Trasop
skole kl 11.28, og går en rundtur.
November
3., 10. og 17.
Vanlig nærtur
Månedens tur – båltur til Nedre Blanksjø
24.nov
Vi tar 25 bussen kl 11.01 fra Tonsenhagen skole,
framme på Korsvollbråtan kl 11.18
Desember
1.og 8.
Vanlig nærtur
Juleavslutningstur – Linderudkollen - Kafé
15.des
Vi går fra Tonsenhagen skole. Ev. retur med buss
Januar 2017 5. jan
Første tur i 2017. Vanlig nærtur
Vi tar forbehold om mulighet for endringer i turprogrammet.
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 Tonsenhagengruppas epostadresse: naerturtonsenhagen@gmail.com. Send også en mail til denne
adressen hvis du ønsker å motta våre sporadisk utsendte påminningsmailer.
Ønsker du å snakke med DNT sentralt 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 (tlf 481 82 898), Oddny (tlf 957 06 964), Oskar (95104220) og Ellen (980 59 225)

