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VELKOMMEN PÅ TUR

Lørenskog Turlag

Velkommen på tur med DNT 
Lørenskog Turlag. 

Våren 2022 byr på et riktholdig tilbud til 
liten og stor. Vi fortsetter med turer både på 
tirsdag, onsdag og søndager. I tillegg 
kommer Barnas Turlag som har 
familiearrangementer som vil bli publisert 
på hjemmesiden og på Facebook. 

Denne våren prøver vi oss også med 
'Månedens tur' - en av søndagene i april, 
mai og juni. Disse turene går ut av 
lokalområdet, og krever påmelding.

For å avvikle et spennende turprogram har 
vi et 20 talls utdannede turledere som gjør 
en kjempeinnsats gjennom hele året. 
Turlederne er utdannet i regi av DNT, dette 
sikrer oss kompetente turledere på alle våre 
turer.

 
Ønsker du å bidra som frivillig i Lørenskog 
Turlag, som turleder eller kanskje som 
hyttetilsyn - ta kontakt og registrer deg som 
frivillig på http://lorenskog.dntoslo.no og 
følg linken til "Registrer deg som frivillig".

Husk at endringer i programmet kan 
forekomme og vil bli annonsert under Turer 
& Aktiviteter på vår hjemmeside 
(lorenskog.dntoslo.no) og på Facebook.

Vi ønsker deg en flott turvår! 
Hilsen styret i Lørenskog turlag

Fotokreditering: Takk til alle dere som har 
bidratt med bilder fra arrangementer. 
Spesiell takk til turledere og Trilleturlaget, 
samt DNT sentralt.    
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Vi savner 
mange DNT 
medlemmer 

fra 2021

Sjekk at du er medlem i 
DNT:  https://er-jeg-

medlem.dnt.no 

DNT Lørenskog Turlag, en 
av deling av DNT Oslo og 
Omegn, får tildelt midler 

og støtte etter medlemstall.
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PRAKTISK 
INFORMASJON 
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Du kan komme i kontakt med oss i 
Lørenskog Turlag på de fleste måter:

Hjemmeside: 
http://lorenskog.dntoslo.no

Facebookside: 
https://www.facebook.com/
LorenskogTurlag

Generelle henvendelser
Påmelding, avmelding, spørsmål, 
kommentarer, kurs, arrangementer m.m

Vi svarer vanligvis innen 1 time hvis du 
henvender deg via Facebook

Vi svarer vanligvis  samme dag hvis du 
skriver en e-post til: 
lorenskogturlag@dnt.no

Om våre smittevernregler: 
https://www.DNT.no/aktiviteter-covid-19

TURKONTAKTER
Har du konkrete spørsmål vedrørende turer 
så kan du også ta kontakt med:

Tirsdagsturer - 
Bente Vollan, tlf   480 40 857 
Audhild Gammelsæter, tlf 932 45 288     

Onsdagsturer - 
Cecilia Nilsen, tlf 934 38 074 

Søndagsturer - 
Arnhild Olsen, tlf 996 397 38

Barnas turlag - 
Annette Skillingsås, tlf 416 38 305

PÅMELDING DAGEN FØR 
Noen av våre turer krever påmelding. Sjekk 
om det gjelder din tur. Du finner 
informasjon og melder deg på dagen før via 
websidene til Lørenskog Turlag: 
http://lorenskog.dntoslo.no 

 



TRILLETURER
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Er du i permisjon og kunne 
tenke deg å møte andre i samme 
situasjon til en trilletur? Da er  
Lørenskog Turlags Trilleturlag  
tingen for deg. Og på  
Facebookgruppen med samme 
navn er det 601 andre som 
tenker det samme.  

- Noen ganger setter vi oss klare mål, mens 
andre ganger er det ildsjeler i nærmiljøet 
som tar kontakt og vil starte opp, forteller 
styreleder i Lørenskog Turlag Vidar 
Thorsvik. I Trilleturlagets tilfelle var det 
lokalt initiativ som satte fart. 

SELVDREVET GRUPPE  
En av utfordringene med å drive trilleturlag 
er å kunne sikre kontinuitet. Derfor er 
trilleturlaget et tilbud som driver seg selv, 
og som sikrer kontinutet så lenge folk har 
lyst å komme seg på tur. Turene i vår går 
tirsdager kl. 10:30. 

FACEBOOKGRUPPE SOM MIDTPUNKT 
I Facebookgruppen "Lørenskog Turlags 
Trilleturlag" blir nye arrangement publisert 
fortløpende og all kommunikasjon foregår 
også her. Kunne du tenke deg å bli med fra 
våren 2022 er det viktig å bli medlem i 
denne gruppen.

SAMARBEID MED VEIVISEREN 
Mange av turene har utgangspunkt eller 
ender på Veiviseren - Lørenskog Hus. Her 
er det mulig å få seg en kaffe eller noe å bite 
i forbindelse med  arrangementene. - Vi er 
kjempeglade for å ha et godt samarbeid 
med DNT Lørenskog Turlag, sier Carina 
Loe Ekrem som er  koordinator for 
Veiviseren  i Kulturavdelingen til Lørenskog 
Kommune. 

VITE MER? 
Søk opp "Lørenskog Turlags Trilleturlag"  
på Facebook og bli med. Kontakt oss via 
Facebook hvis du kan hjelpe til med å 
organisere.   
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