Kaptein Rødskjegg

Fugleleiken
i Råde
06.04 - 14.07

Mossemarka v/
Noreødegården
17.07 - 07.10

Skattekister

2019
Barnas turlag

- finn frem med oss!

Etter en heftig springflo og dager med regn fra alle kanter, våknet Rødskjegg denne våren til
at skuta hans lå strandet like under utsiktstårnet på Fugleleiken! Maken til sjømannskap har
nok ikke blitt utført på de sju hav siden Mosses skilte Jeløya og Moss med en kanal i 1855.
Det tok tre hele dager før mannskapet fikk tømt og sjøsatt skuta igjen. Og som de ekte
sjømenn de er, ble alle liggende i båten med landsyken etterpå.
De rakk derfor ikke å hente sine kjære skattekister før de måtte ut på tok. De ligger derfor
igjen på land, og det er nå opp til deg å lete etter dem mellom koller og trær.
For å huske hvor skattene er gjemt har en av Kapteinens sjømenn tegnet et skattekart som
viser hvor skattene er å finne. Dette vil han dele med sine unge turvenner i DNT Vansjø og
OK Moss.
Er du mellom 2 og 12 år, kan du få dette skattekartet for å gå på skattejakt!
Ta med noen fine leker du ikke lenger bruker til å bytte med en skatt fra kistene.
Da blir det rettferdig for både barn og sjørøvere.

Startsteder for skattejakten er vist med
en rød ring på oversiktskartene midt i heftet. I skogen vil du ved
anmerket sted på kartet finne en plakat med Rødskjegg på.
Herfra følger barna det nummererte kartet til de blå skattekistene.
Når du finner en kiste legger du en av dine egne leker i kista,
og så kan du ta ut en ny og spennende leke du har lyst på.
Lekene du legger igjen skal være i orden og noe du tror en annen
kan ha glede av. Kosedyr og leker av papir/ stoff bør unngås,
fordi det kan bli litt fuktig i kistene.
Bøker er supert, men pakk de inn i en tett pose.

Kanskje er leken kjedelig for deg,
du har gått litt lei.
Husk at det du har forlatt,
kan bli en annens skatt!

Fra 06.04 til 14.07 ligger de fire Skattekistene plassert ved Fugleleiken i Råde.
Bruk anvist parkering ved Lundebygata eller parker ved Råde kirke.
Fra 17.07 ligger kistene til Mossemarka, hvor de vil bli liggende til 07.10.
Disse når du enklest fra parkeringen ved Noreødegården (bak Mosseporten kjøpesenter).

Mannskapet ønsker alle en hyggelig tur i skogen og en morsom skattejakt.
God skattefangst!
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Start: N: 59.21.421 Ø: 010.54.291
Kiste: N: 59.21.446 Ø: 010.54.263

Skattekiste 1
Over en topp og litt ned igjen.
Forbi et krokete tre, som bør få stå i fred.
Fortsett litt frem og ikke gå ned,
for kisten er gjemt i hulen like ved.
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Start: N: 59.21.624 Ø: 010.54.518
Kiste: N: 59.21.611 Ø: 010.54.565

Skattekiste 2
Bak treet ser du en liten topp
en varde viser vei dit opp.
Gå rett forbi og ned til noen trær
kisten ligger nå rett ved dine tær
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Start: N: 59.21.774 Ø: 010.54.502
Kiste: N: 59.21.826 Ø: 010.54.511

Skattekiste 3
Utsiktstårnet er en kjempestor trekant
Nesten som en pil hjelper det deg.
For kisten er gjemt denne vei.
Nå er det bare å gå rett på,
det er jo ikke såååå langt å gå.
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Start: N: 59.21.451 Ø: 010.54.389
Kiste: N: 59.21.442 Ø: 010.54.419

Skattekiste 4
Følg kanten av skrenten på oversiden
Noen har hakket i fjellet for lenge siden
Se opp for dammen på kartet - blått er vått!
Skattekisten finner du så smått.
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Kistene ligger ved
Fugleleiken i Råde
06.04 - 14.07

HENESTANGEN

Kiste 1,2 og 3
ligger ved
hovedstien til
utsiktstårnet.
Kiste 3 ligger ved
tårnet
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Se etter Rødskjeggplakatene !
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Kistene ligger i
Mossemarka syd
17.07 - 07.10
Se etter Rødskjeggplakatene !
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Start: N: 59.27.565 Ø: 010.42.800
Kiste: N: 59.27.578 Ø: 010.42.744

Skattekiste 5
Gå på stien som rett foran deg er.
Den svinger hit og den svinger dit,
til bekken kommer du uten slit.
Nå er du nær - bare opp bakken der.
Skatten er nok kjempe svær!
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Start: N: 59.27.451 Ø: 010.43.055
Kiste: N: 59.27.415 Ø: 010.43.138

Skattekiste 6
Her må du følge bekken stor
Hvor en og annen froskefamilie bor.

Følg med der bekken deler seg.
Se på kartet for å finne riktig vei.
Litt til opp nå så er du der.
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Start: N: 59.27.781 Ø: 010.43.320
Kiste: N: 59.27.803 Ø: 010.43.343

Skattekiste 7
Her er det ingen sti eller bekk å følge,
men et fjell som er formet av en bølge.
Følg den og finn et sted å gå opp.
Skattekisten ligger der du kommer opp.
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Start: N: 59.27.286 Ø: 010.42.897
Kiste: N: 59.27.288 Ø: 010.42.980

Skattekiste 8
Følg den lille stien.
Var du med i fjor har du vært med på å lage den!
Snart ser du bakke, så en bekk.
Stien er liten men forsetter over.
Følg den opp bakken og kisten ligger rett ved.
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Kaptein Rødskjeggs skattekister er et samarbeidsprosjekt mellom Barnas turlag i DNT Vansjø
og OK Moss.

Heftene er gratis og kan hentes på følgende steder:
- Solgård Café (KIAS) (Vålerveien 149)
- Bylab (Dronningens gate 15, i gågata)
- Bjørn C (Dyreveien 20)
- Noreødegården (Kasse v/ OK Moss sitt klubbhus, Noretjernveien 58)
Heftene kan også lastes ned fra nettsiden: www.dntvansjo.no

I orienteringsklubbens barne- og ungdomsgruppe (UROkråkene) er alle velkomne. Vi har en stor
gruppe gutter og jenter mellom 6-21 år som er aktive på hvert sitt nivå. Felles for oss alle er at vi
ønsker at alle skal trives med orientering og oppleve mestring på sitt nivå. Våre aktiviteter og treninger
foregår naturligvis ute i den fabelaktige naturen.
Bli med - og ﬁnn frem med oss!
Se klubbens hjemmeside www.ok-moss.no eller ta kontakt med rekruttansvarlig;
Øyvind Løken | rekrutt@ok-moss.no | 40 09 66 29

Barnas turlag

Velkommen til Barnas Turlag, DNT Vansjø! Vi tilbyr spennende nærturer, familiedager,
Turbocamp (8-12) og Friluftsskole (10 – 13).
For mer informasjon se vår nettside: www.dntvansjo.no og følg oss på facebook.
Vi har også en aktivitetsgruppe for deg mellom 11 og 15 år, DNT Vansjø Junior, som har egen
facebookside!
Alle er hjertelig velkommen!
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Barnas turlag DNT Vansjø og OK Moss takker våre samarbeidspartnere som
hjelper oss å få dette til. Vi takker også Kaptein Rødskjegg og mannskapet hans
for det ærefulle oppdraget med å gjemme skattekistene deres i skogen!

Ja, det er tingen.
En skinnande skatt,
i svingen.
Før det blir natt,
og månen tek over for sol.
Så spring no ut,
så fort du vinn.
For heldig er den,
som skatten ﬁnn.
Fra Linus i svingen, Odd Nordskoga

