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Velkommen til 
vårt moderne bilanlegg

Av lidenskap til biler

VI TILBYR:
• Personlig service.
• Gunstige priser.
• Trivelige folk med solid

kompetanse.
• Karosseriavdeling.
• Salg av nye og brukte

biler.Vi tar service på bilen når du er i Valdres.
Ring oss eller bestill time på internett – www.valdres-auto.no
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Lederen har ordet

Litt vemodig er det å skulle skrive sin siste «leder», selv om det nok er andre ting enn
å mønstre inspirasjon til det her, som vil bli savnet mer når jeg takker for meg som
leder på det kommende årsmøte. Det har vært to begivenhetsrike år. Da jeg tok over
het laget Valdres Tur- og Fjellsportlag, og lite ante jeg (og det var kanskje like greit)
om de forandringer og omveltninger som skulle komme på oss de følgende to årene.
Men det som skjedde og er historie nå. Gjentatt til det kjedsommelige har det også
blitt, men som alle vet: Valdres Tur- og Fjellsportlag ble tatt opp i DNT, og forrige
årsmøte vedtok at navnet skulle være DNT Valdres.
I slik en stund kan det jo være på sin plass å mimre litt. Vi har hatt mange turer på
plakaten. En del har dessverre måtte avlyses, men langt flere har blitt gjennomført.
De turene jeg selv holder høyest var familieturene i 2010 og 2011 hvor nesten 20
barn var på hhv. Galdhøpiggen og Glittertinden. Andre flotte minner er
Uranostraversen i strålende vær sommeren 2010, brekurset på Falkbreen samme år og
den sommerlige turen til Skardstinden sist oktober. Men vi har også hatt mange fine
turer til mer nære og enkle turmål. Som f.eks. Hugakøllen, Rundemellen og
Kverviljuvet for å nevne noen.
Generelt har det vært god plass til flere på turene, og jeg tror nesten aldri noen av
deltakerne har angret på at de ble med. Så for fremtiden: Merk av interessante turer
fra programmet i kalenderen, slå «nøle-genet» i hodet med en hammer og meld deg
på!
Siden sist blad har vi hatt et vellykket høstmøte med bl.a. generalsekretær i DNT,
Kristin Krohn Devold, på Fagernes Hotell, som samlet ca. 120 tilhørere. I tillegg
hadde Barnas Turlag Valdres oppstartsmøte på Valdres Folkemuseum sist i oktober.
Der er det nå en entusiastisk gjeng som har snekret sammen et svært variert og
spennende aktivitetsprogram for barnefamilier - så vi går en aktiv tid i møte.
Med dette vil jeg få takke for meg som leder. Det har vært to interessante, spennende
og lærerike år, og helt borte blir jeg ikke siden jeg kommer til å være leder for Barnas
Turlag Valdres en stund fremover.
Ønsker alle et fortsatt godt turår, og skinner sola en dag du har anledning - kom deg
ut, og putt unnskyldningene du måtte ha for å la være, ned i en skuff.

Morten Helgesen
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Kilimanjaro (5895 m), høgaste fjellet i Afrika. Foto: Julia Helgesen.

ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE
Tirsdag 20. mars kl 19.00

i auditoriet, Valdres vidaregåande skule, Leira.

PROGRAM:
• Opning/innleiing
• Vanlege årsmøtesaker (sjå sakliste under)
• Kilimanjaro (5895 m). Tur i egen regi, bildeforedrag ved Julia Helgesen
• Beerenberg på Jan Mayen. Bildeforedrag  ved Dagny Hovi/Ola Kjørli
• Enkel bevertning, ca 50 kr.
• Fjellprat, blant anna om aktivitetar utover året

SAKLISTE:)
1. Opning/konstituering
2. Årsmelding for 2011
3. Rekneskap for 2011
4. Arbeidsprogram og budsjett for 2012
5. Val
6. Opptak av Vang Turlag som lokallag 
7. Formelt opptak av Barnas Turlag Valdres som undergruppe.
8. Evt. innkomne saker elles. Frist: Styret i hende seinast 6. mars.

(avtaleforslag og innstilling i sak 6 og 7: Sjå www.dntvaldres.no)

VEL MØTT!
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Årsmelding for VTFL / DNT Valdres for 2011
Forrige årsmøte: 14/2- 2011. 42 frammøtte, herav 38 stemmeberettigede.
Program i tillegg til de vanlige årsmøtesaker, var informasjon om etablering av DNT-
forening i Valdres gjennom videreføring av Valdres Tur- og Fjellsportlag. 
Orientering ved ass. generalsekretær i DNT, Anne Marie Aamelfot Hjelle, samt ved
Tor Harald Skogheim fra styret i VTFL. 
Avstemning: 37 stemmer for og 1 mot etablering av DNT Valdres. Det ble også
foretatt avstemning om navnet for den nye medlemsforeningen, det ga et klart flertall
for DNT Valdres.
Ansgar Pettersen og Gunvor Hegge viste bilder og fortalte om Inka-stien i Peru. 

Styret har bestått av:
Leder: Morten Helgesen
Styremedl./nestleder: Trond Ristebråten
Styremedl./redaktør: Tor Harald Skogheim
Styremedl./kasserer: Harald Hegge
Styremedl./sekretær: Tordis Neteland
Styremedlem Mari Klosbøle Evenstuen
Vara/utstyrsansvarlig: Svein Helge Skinnes 
Vara: Dagny Hovi

Medlemmer: 618 betalte medlemskap (DNT Valdres og VTFL)

Styremøter: 6 ( 4. jan, 7. mars, 15. mars, 23. aug, 6. sept, 8. nov).

• Tordis Neteland representerte VTFL/DNT Valdres på DNTs landsmøte i
Geiranger i juni 2011.

Medlemsmøter:
28. april i Valdresstogo (ca 20 frammøtte)
Hovedprogram: 
• Bilder til inspirasjon for tursesongen 2011

v/Morten Helgesen og Tor Harald Skogheim og medlemmer
• Fjellprat, informasjon og diskusjon om turer 2011

Valgkomiteens forslag til styre for 2012:
Leder: Mads Wangensteen 1 år Vara: Gunvor Strandbråten 2 år
Nestleder: Mari Klosbøle Evenstuen 1 år Svein Helge Skinnes 2 år
Styremedl.: Rigmor Solem 1 år Revisor: Marit Nyhagen

Henning Gladheim 2 år Valgkomité: Dagny Hovi (leder)
Morten Helgesen 2 år Trond Ristebråten
Tor Harald Skogheim 2 år Marit Lome
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1.desember på Fagernes Hotell (130 frammøtte!)
• Hovedprogram:

Valdres i DNT ved generalsekretær Kristin Krohn Devold
• Til topps i 49 land: Bildeforedrag ved Sindre Sørhus

Turer vinter/vår:
19. jan Måneskinnstur 7 delt.
20. febr Topptur ved Vassfaret 6 delt.
4.-6. mars Helgetur til Slettningsbu Avlyst pga været
19. mars Skaget 10 delt.
3. april Veslebottenskarvet 5 delt.
10. apr Mugnetinden 7 delt
8. mai Store Ringstind 17 delt.
22. mai Vårskitur til Blåskavlen Avlyst pga været
4. -5. juni Store Styggedalstind 6 delt.

Turer sommer/høst: 
8. juni Streiftog i Ulnesåsen 5 delt.
15. juni Rundemellen 8 delt.
29. juni ”Farin og Forskrekkelsen” 10 delt.
8.-10. juli Familietur til Glitterheimområdet 30 delt.
12.-15. juli Alpintur som erstatning for 5 delt.

alpint kurs i Gjendealpene
21.-23. juli Fjell- og toppturkurs v/Valdresflye 3 delt.
31. juli Store Smørstabbtinden Avlyst liten intr.
3. aug Sykkeltur/fottur Pilset/Smørlifjell Avlyst, ingen intr
Aug Store Austabotntinden Skade turleder
21.aug Mugnetind Avlyst liten intr.
4. sept DNT`s ”Kom deg ut dagen” Avlyst pga været
10.-11. sept Sykkel/fottur Haldorbu/Langsuene Avlyst liten intr
18. sept Skjold/Bergsfjell Avlyst liten intr.
1. okt Skardstinden 6 delt.
11. des Førjulstur på Valdresflya 9 delt.

Klatring:
Det har vært arrangert ukentlige klatrekvelder fra slutten av april til slutten av
september ved Flaggberget, Veslefeltet på Marsteinshøga, Tinton i Etnedal, Heklefjell
ved Båtskaret og Leiteberget i Bagn.

Tinderangler: 3 utgivelser: januar, april, september 



– 8 –

Fellestur på Valdresflye i desember - snart tradisjon?
Jeg vet ikke når man kan kalle noe for tradisjon, etter tredje gangen kanskje? Dette
var i alle fall en gjentakelse av fellesturen vi hadde 12. desember 2010.
Det er få ting som slår det å komme opp fra lavlandsgryta preget av daltåke,
desemberskygge og sivilisasjonens mange masete aspekter, og bare skli inn i det
bitende kalde, men akk så vakre desemberfjellet. Stille og fredfullt, kun vindens sus
og knirking fra ski og staver.
Litt forsinket var vi 7 stykker som la i vei fra Vandrerhjemmet på toppen av Flya
denne søndagsmorgenen. Nesten skyfri himmel og kun en svak trekk, og ikke
avskrekkende mange minusgrader. Ytterligere 2 til var like etter i løypa. Vi trodde
kanskje vi var alene så tidlig, men rett før vi begynte å gå svingte en maksitaxi inn i
veikanten der vi stod og ut flommet en hel gjeng. Nesten litt surrealistisk der de tøt ut.
Det var en gruppe fra DNT Oslo som egentlig skulle til Finse, men som hadde
omprogrammert basert på værmeldingene.

Flott skiføre og enda finere lys
Bare ei uke før hadde det knapt vært særlig mye snø å snakke om, men etter en del
snøfall var snøforholdene overraskende bra, spesielt siden vinden ennå ikke hadde
reist av gårde med det som var kommet. Men enda finere var lyset som sakte men
sikkert kom sigende inn fra sørøst. Soloppgangen er en langdryg affære i desember,
begynner en gang etter ni og varer, satt litt på spissen, i grunnen til solnedgangen
begynner 2-3 timer senere.
Det var en begeistret gjeng som slet seg opp den første kneika fra Flya mot
Steindalen. Og så var moroa over. De meterologannonserte skyene fra sørvest kom
allerede nå, litt prematurt. De kunne godt ventet noen timer til.

Soloppgangen flommer innover vinterfjellet. Foto: Morten Helgesen.
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Vi gikk over Raslet og holdt pause i en krok i vestenden av tjernet, akkurat på samme
sted som året før. Her er det forholdsvis lunt og fint. Marianne og Gjermund som fikk
en litt senere start fikk også tatt oss igjen her og dermed var vi fulltallige.

Austre Kalvehøgde - dårlig sikt, men topp er topp
Året før var vi på Mugna, så vi fant ut at det kunne være artig å variere en smule. Vi
bestemte oss derfor for Austre Kalvehøgde, et drøyt kvarter lenger inn enn Mugna.
Noen partier bød på steinlabyrinter og garantert nye riper i skia for enkelte, men jeg
tror ingen tok av seg skia før oppunder toppen.
Oppholdet der oppe ble kort. Grått med lett snødrev og begrenset sikt. Vi så greit bort
mot Vestre Kalvehøgde, men ikke så mye mer.

Retur i graut
Så var det bare å finne bilene igjen. Lars og Karsten ville ha seg en ekstrarunde og
gikk oppom Rasletinden, mens resten fulgte samme rute ned som vi kom opp. Siste
biten over Flya snødde det tett og sikten var ganske begrenset, et skikkelig vintervær
og en ganske stor kontrast til måten dagen hadde begynt på.

Morten Helgesen

Tel: 61 34 09 50 • www.osbank.no

Sn�VSRUHW�PHG���
Øystre Slidre Sparebank ønsker at folk med drømmer har 
mulighet til å nå sine mål, enten målet er å etablere sin 
egen bedrift eller å flytte inn i eget hus. 

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere vedrørende:

• Finansiering   lån-leasing

• Forsikring   skade-personforsikring

• Sparing / plassering

Vi har totalkunde-pakker som dekker dine behov 
i forhold til din livsfase.

Øystre Slidre Sparebank er en stolt
bidragsyter og sponsor til idrettslag
i kommunen og Beitostølen Stadion.
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TURPROGRAM 2012

(sjå utfyllande omtale av dei fleste turane rett etter sjølve programmet)

Søn 19. feb Skitur til Nystølvarden, frå Sanderstølen. 

Søn 4. mars Skitur til Sæterknatten, på kanten mot Vassfaret

20.-22. apr Gråhø (2014 m) og Skridulaupen, Grotliområdet.

19./20. mai Storebjørn (2222 m), dagstur på ski frå Krossbu

2. – 3. juni Nybegynnerkurs i klatring, Flaggberget på Leira

Søn 17. juni «Jo-stigen» opp til Besseggen (evt. lør 16. juni)

Tirs 19. juni Raudhorn på Slettefjell. Kveldstur frå Raudalen

Tor 27. juni Kalvedalen innafor Beito. Kveldstur med natur og kultur.

20.-22. juli Sykkeltur på Stølsvidda (dagstur og/eller overnatting)

Søn 29. juli Store Smørstabbtinden (2208 m), dagstur frå Krossbu.

11.-12. aug Båt Bygdin – Fondsbu, fottur tilbake, overnatting på Yksendalsbu. 

Søn 26. aug Sikkilsdalshø (1778 m) aust for Gjendesheim – dagstur 

Søn 2. sept DNTs «Kom deg ut»-dag. Info kjem på heimesida i god tid.

TURINFORMASJON
Turene er gratis for medlemmer om ikke annet er nevnt. Andre som ønsker å bli
med på en eller flere turer oppfordres til å melde seg inn.
NB Gi beskjed til turansvarlig noen dager på forhånd om mulig deltagelse!
Enkelte turer har ingen definert turleder, men en kontaktperson som bla.
koordinerer skyss og andre praktiske ting, og som kan svare på spørsmål.
På mer krevende turer, bla. med behov for sikring (ved klyving/ klatring),
forventes det at deltakerne har et visst ferdighetsnivå. Er du usikker, spør!
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Skitur til Nystølvarden 1295 moh - søndag 19. februar
Bli med på ein lengre skitur i dette flotte turområdet. Vi starter ved Sanderstølen (841
moh.) i Tisleidalen og følger preparert skiløype til 1270 moh, oppunder
Nystølvarden. Herfrå er det ein kort gåtur, med eller utan ski, opp til sjølve toppen.
Løypa er ca 20,4 km tur/retur. Tidsbruk: ca 4 timer (+/-) Sjå meir info om løypa på:
http://skisporet.no/oppland/tisleidalen/1198
Oppmøte kl. 11.00. Kontaktperson: Mari K. Evenstuen, tlf: 975 92 715

Skitur til Sæterknatten/Manfjellet i Hedalsfjella – søndag 4. mars
Med start frå Fledda (bomveg frå Hedalen stavkirke) i løyper opp til Sæterknatten
(1137 m). Herfrå flott utsyn ned i Vassfaret og mot fjella i sør. Vidare ein runde, i eller
utanfor løype, avhengig av vêr- og snøforhold.
Påmelding/info: Tor Harald Skogheim 996 90 793 

Vårskihelg mot Gråhø (2014 m) og Skridulaupen,  20. – 22. april
Den einslegaste 2000-metertoppen i Norge er grei å nå på lang skitur frå Billingen
mellom Skjåk og Grotli. Fleire andre høge toppar i området.
Skridulaupen sør for Grotli, med fleire 1900-metertoppar, er òg freistande mål. 
Avreise anten fredag em eller grytidleg laurdag. Overnatting i Lom/Skjåk?
Påmelding/info: Tor Harald Skogheim 996 90 793

Vårskitur til Storebjørn (2222 m)  - 19. eller 20. mai
I fint vêr ein av dei flottaste skiturane du kan ta, blant brear og tindar.
Start frå Krossbu, opp Leirbreen, ned på Bjørnebreen og så bratt til topps.
Påmelding/info: Trond Ristebråten 992 39 854

Jo-stigen frå Gjende opp til Besseggen – søndag 17. juni (evt. lør 16.)
På sti fra Gjendesheim retning Memurubu i vel 1 time. Så bratt opp i fjellsida (slett
ingen klatring) til vi kommer opp på turiststien midt på Besseggen.
Stien følges over Veslefjellet og ned igjen til Gjendesheim.
Påmelding/info: Knut Ove Hennum 971 63 680

Kveldstur til Raudhorn 1143 moh. – tirsdag 19. juni
Vi starter å gå i nærheten av skitrekket i Raudalen. Vi følger stien opp igjennom 
bjørkebeltet før vi kommer opp på snaufjellet. Herfra følger vi ryggen nordover
til toppen. Litt småklyving må til opp den siste bratta ellers er det også mulighet til å
bestige toppen fra andre kanten. Vi passerer noen små tjern som det kanskje kan friste
med et bad i?
Felleskjøring fra Turistinformasjonen på Beitostølen til Beito (bomvei). 
Oppmøte kl. 17.30. Kontaktperson Tordis Neteland, tlf: 951 15 318
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Kveldstur til Kalvedalen – torsdag 28. juni 
Bli med på en annerledes fjelltur innover langs Kalvedalsbekken/-elva. Dalføret kan
beskrives som en Grand Canyon. Vi følger elva innover delvis på sti, men også en del
stein og ur. Om elva ikke er for flomstor kan den krysses. Vegetasjonen er frodig, og
på denne tiden har vel noen fjellblomster sprunget ut. Innerst i dalføret kommer vi til
en flott foss, og her tar vi en god rast. Det skal også være et rikt fugleliv, og det er
ikke uvanlig å se ørn her inne.
På 1700-tallet bodde det en forvist prest fra Vang i Kalvedalen. Mer om den historien
får du høre underveis. Turen inn til fossen er ikke lang, men fokus på turen er
spennende, vill og frodig natur. 
Felleskjøring fra Turistinformasjonen på Beitostølen til Skredbergo.
Oppmøte kl. 17.30. Kontaktperson Tordis Neteland, tlf: 951 15 318.

Sykkeltur på stølsveier i Vaset-, Nøsen- og Syndinområdet 21. – 22. juli
Bli med og opplev stølsområder fra sykkelsetet, enten som en dagstur eller todagers
tur med overnatting. Dagsetapper på ca. 4-5 mil. Turen går i vekslende terreng med
partier med moderat til god stigning, og på gode grusveier, men med enkelte partier
med trilling. 
Påmelding innen 10. juli til Tordis Neteland, tlf: 951 15 318

Store Smørstabbtinden på Sognefjellet – søndag 29. juli
Dagstur fra Krossbu. Flott topp som alle litt fjellvante kan nå.
På sti langs elva opp mot breen, og inn mot nordryggen som følges mot toppen (2208
m). Bratt (lett klyving) et stykke midt på ryggen.
Kan kombineres med hel helg i området, som også har andre fine turmål.
Påmelding/info: Trond Ristebråten 992 39 854

Båttur på Bygdin og fjelltur på sørsiden av Bygdin 11. – 12. august
Lørdag morgen med M/B Bitihorn fra Bygdin, ankomst Eidsbugarden et par timer
senere. Derfra starter vi på fotturen mot selvbetjeningshytta Yksendalsbu, hvor vi
overnatter. Søndag går vi videre tilbake mot Bygdin.
Begge dagsetappene er på 6-7 timer, pluss pauser. 
Påmelding innen 1. august til Tordis Neteland, tlf: 951 15 318

Sikkilsdalshøe – søndag 26. august
Relativt enkel dagstur til den snaut 1800 meter høye Sikkilsdalshøe. Når man vinner
høyde får man den flotteste utsikten innover Gjende som er å oppdrive utenfor
Jotunheimen.
Avgang ca. kl. 11. Startsted er ennå ikke fastlag.Enten inn for Besstrond eller fra
Maurvangen, vel 1 times kjøring fra Fagernes. Minimum 3 deltakere. Påmeldingsfrist
20. august (og det går an å melde seg på med værforbehold).
Påmelding:Morten Helgesen, 479 07 848, epost: glittertind@glittertindforlag.no
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Nybegynnerkurs i klatring 2. - 3. juni - Flaggberget Leira
Henning Gladheim er instruktør. Kurset tar for seg grunnleggende ting som knuter,
sikring, rappell og klatreteknikk m.m. Ved bestått kurs vil man kunne få brattkort.
Kurset går over to hele dager. 
Påmeldingsfrist 15. mai. Minimum 3 deltakere, maks. 10. Påmelding er ikke endelig
før kursavgift er betalt. Ved avlysning refunderes kursavgiften i sin helhet. Dersom
deltaker må melde forfall refunderes kursavgiften i sin helhet frem til 10. mai. Ved
forfall etter dette gis kun refusjon dersom plassen overtas av andre.
Pris: 500 kr for medlemmer av DNT Valdres, 1000 kr for ikke-medlemmer. For de
som ønsker brattkort, kommer det i tillegg. DNT Valdres holder alt av felles utstyr.
Personlig utstyr som sele og hjelm holder deltakerne selv, men dette kan leies for 150
kr under kurset. Klatresko eller fjellstøvler med litt stive såler anbefales. Myke
joggesko kan være utfordrende å klatre med.
Påmelding: valdres@turistforeningen.no, eller: Henning Gladheim 924 36 375.

Om Valdres Klatreklubb
(til orientering for våre mest klatreinteresserte medlemmer)

Valdres Klatreklubb ble stiftet 14. oktober 2011. Hovedformålet er å få samlet
alle klatre-interesserte i Valdres under en organisasjon for å stimulere til mer
samhold, samarbeid og utvikling av klatring i Valdres. VKK vil jobbe med å
utdanne klatreinstruktører på forskjellige nivåer, og på den måten sikre
rekruttering og at alle klatreaktiviteter skal skje på en sikker og forsvarlig
måte. 
I tillegg ønsker VKK å jobbe med utvikling av nye klatrefelt og
innendørsanlegg. Sammen med Valdres folkehøgskole har vi allerede fått
prosjektert et innendørs buldreanlegg, som vil være tilgjengelig hele året.
Buldreanlegget vil stå klart i løpet av våren 2012. Klubben ønsker også å få til
en innendørs klatrevegg, og er spent på utsiktene til en ny flerbrukshall på
Leira/Fagernes.

I vinter har VKK to faste arrangementer ukentlig. Mandager er det
klatring/buldring innendørs på Valdres vidaregåande skule på Leira. På
onsdager er det isklatring med flombelysning i Krøssåne-fossen på Åbjør.
Arrangementene er gratis og passer for alle, uansett alder eller ferdighetsnivå.
Utstyr kan lånes gratis fra VKK eller Fjellgeita Sport.
Ønsker du å vite mer om Valdres Klatreklubb, finner du mer informasjon på
www.klatringivaldres.no
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Velkommen til Barnas Turlagsseksjonen
Her vil du finne informasjon om Barnas Turlag. Barnas Turlag Valdres ble 
opprettet 27. oktober og hadde sin første aktivitetsdag 15. januar med offisiell 
start under kom-deg-ut-dagen 5. februar. Barnas Turlag Vang har holdt på noe 
lenger.

Innmelding i Barnas Turlag
Er ikke barna dine meldt inn i Barnas Turlag ennå oppfordrer vi deg til å gjøre 
det i en fei. For besteforeldre kan det være en fin gave å gi barnebarna. Medlems-
skapet koster kr. 110.- og barna kan fint være medlem i Barnas Turlag uten at 
foreldrene er med i Turistforeningen. 

Kontingenten for Barnas Turlagsmedlemmer går i sin helhet til det lokale 
arbeidet med turer og aktiviteter for barnefamilier.

Innmelding gjøres enklest ved å gå inn på http://innmelding.turist-
foreningen.no (NB! Ikke bruk www). Det er også mulig å foreta innmelding 
på turistkontoret på Fagernes. Oppstår det problemer, ikke nøl med å ta kon-
takt med oss i Barnas Turlag Valdres (barnasturlag@dntvaldres.no) eller kan-
skje aller helst Turistforeningens medlemsservice: tlf. 4000 1868 eller Epost: 
medlem@turistforeningen.no.

Vær med å organisere!
Det er et løpende behov for folk som kan tenke seg å være med å organisere 
aktiviteter. Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å være med. Man trenger 
ikke å kastes rett ut i en turlederrolle, men kan heller bli med som medhjelper på 
en eller annen aktivitet for å få en forsiktig start. Vi tar også gjerne imot forslag 
til turer- og aktiviteter. Dessuten er vi veldig interessert i å få med folk fra Sør-
Aurdal i større grad. Så Sør-Aurdøler, tre frem!
Ta kontakt på epost: barnasturlag@dntvaldres.no eller tlf. 47907848.
For kommunevise kontaktpersoner, se lenger bak i seksjonen.
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Turkort – for alle medlemmer av 
Barnas Turlag Valdres og Vang.
Vær med på turer og aktiviteter og få 
klistremerker. Alle som har minst 3 klis-
tremerker får premie på avslutningstur 
før jul (eller i posten om man ikke kan 
være med). I tillegg blir det ekstrapre-
mie til de 3 som har flest klistremerker.

Alle som var medlem i Barnas Tur-
lag Valdres skal ha mottatt sitt turkort 
sammen med program i posten. Der-
som barna dine er meldt inn etter dette, 
ta kontakt for å få tilsendt kort:

Epost: barnasturlag@dntvaldres
tlf. 47907848.
Skulle man være så uheldig å miste 

kortet sitt, greier vi sikkert å ordne et nytt.
Blant alle som har minst 3 klistremerker trekker vi i tillegg ut noen ekstra-

premier. Vi har fått sponset noen premier (se nedenfor), men det er plass til 
flere. Dersom du eller din bedrift ønsker å sponse de flinke turbarna, ta kon-
takt! (Logo og omtale får vi med i neste nummer).

Mer informasjon om avslutningsarrangementet kommer også i neste utgave av medlemsbladet.
PS! Barnas Turlag Vang bruker turkortet, men har sitt eget premieringsopplegg.

Sponset McKinley barnesovepose og Bergans 
barneryggsekk.

Sponser, men konkret(e) premier er ennå ikke 
klarlagt.

Inger Helene G-Sport sponser barnetruger. G-Sport Bagn sponser gavekort kr. 200.-
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16

Tur- og aktivitetsprogram Barnas Turlag Valdres 
Her følger programmet frem til og med 6. september. 

Dato: Aktivitet: Kontaktperson:
19. februar Ski-, ake-, skøyte- og utedag ved Rogne skule

Tid: 12–15. Gratis og åpent for alle.
Barnas Turlag Valdres holder varm grill. Ta med egen 
mat og drikke samt det man vil ha med av ski-, skøyte- 
og akeutstyr. Barnas Turlagsmedlemmer: Husk tur-
kortet. For de større barna blir det muligens arrangert 
skiskyting med luftpistol. Det blir tilgang til toalett på 
Rogne skole.

Gunn Marit Dahlen 
Myhre, tlf. 46898262

5/2 Kom deg ut dagen.

11/3

Kveldsmattur Kviteberg

Isfiske og hundekjøring

3/5

Innsiden i det flotte turkortet vårt (laget av Henning på Kreativ Strek). Her er 
det bare å være med og fylle på med klistremerker.

Turkort forts...
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Dato: Aktivitet: Kontaktperson:
11. mars Isfiske, hundekjøring og andre aktiviteter.

Tid: 12–15. Oppmøte ved Dalen parkering ovenfor 
Steinsetbygda. To hundespann fra hundekjørelinja på 
Valdres Folkehøgskule gir muligheter for å prøve hunde-
kjøring. Det blir isfiske med instruksjon. Det vil være 
noe utstyr til utlån, men fint om man har med eget. Bar-
nas Turlag holder varm grill, men ta med egen mat og 
drikke samt ev. ski- og akeutstyr.
Pris. Gratis for familier med medlemmer i Barnas 
Turlag. Kr. 100 for familier uten medlemmer..

Jan Ove Rognstad, 
tlf. 45400665

17.-18. 
mars

Overnattingstur med hyttekos Slettningsbu
Vi går inn til selvbetjeningshyta Slettningsbu (sør–
sørvest for Tyin). Selve arrangementet er gratis for fami-
lier med medlemmer i Barnas Turlag, men hver familie 
betaler selv for overnatting og proviantuttak på hytta et-
ter gjeldene satser.
Påmeldingsfrist 11. mars. Maks. 14 deltakere.  
Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. 
NB! Nesten fulltegnet ved trykkstart.

Lars Christensen, 
tlf. 91587081

3. mai Kveldsmattur til Kviteberg
Avgang Valdres Folkemuseum kl. 17.30. Barnas Turlag 
holder bålpanne og ved. Lek og moro på den gamle hus-
mannsplassen. Kanskje blir det eventyr-/fortellerstund 
ved bålet. Gratis og åpent for alle.
Tips: For dem med mindre barn er det mulig å gå litt 
før eller at den ene av foreldrene kjører og setter av den 
andre samt barna øverst i boligfeltet der stien begynner. 
Det er ca. 1 km å gå fra museet og omlag 500 meter fra 
der stien tar til.

Morten Helgesen, 
tlf. 47907848.

8. mai Barneklatring på Flaggberget Leira
Tid: 17.30–19.30. Passer fra ca. 5 år. Gratis utlån av 
klatreutstyr for barn (begrenset størrelse på selene). Det 
settes topptau på 3–4 av de enkleste rutene. 
Grilling. Barnas Turlag holder pølser. Ta med eget 
drikke. Gratis og åpent for alle. Værforbehold.

Morten Helgesen, 
tlf. 47907848

11. mai Skummeltur Fagernes
Oppmøte Valdres Folkemuseum kl. 20. Kanskje dukker 
en ”skummel person” opp? 

Ingjerd Thon 
Hagaseth, 
tlf. 97108872

22. mai Barneklatring på Flaggberget Leira. Som 8. mai Lars Christensen, 
tlf. 91587081
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Dato: Aktivitet: Kontaktperson:
mai/juni
åpen dato 
væravh.
Aktuelle 
datoer: 12. 
13. 19. 20. 
mai samt 3.  
og 4. juni.

Familietur til Galdhøpiggen i nesten garantert godvær
Vi gjentar knallsuksessen fra 2010. En tur som passer fra 
ca. 6 år. Men turvante barn på 5 klarer det fint, ev. med litt 
hjelp. Man får ikke bedre forhold enn på våren om man er 
heldig. DNT Valdres organiserer “brefører” og breutstyr. 
Diplom og premie til alle barn på toppen. Kan kombineres 
med overnatting i f.eks. Lom.
Pris: Gratis for familier med medlemmer av Barnas Turlag.
Kr. 200 for familier uten medlemmer.
Fortrinnsvis tidlig avmarsj fra Juvasshytta grunnet skaresnø. 
F.eks. kl. 9. Påmelding.

Morten Helgesen, 
tlf. 47907848

5. juni Barneklatring på Flaggberget Leira. Som 8. mai Morten Helgesen, 
tlf. 47907848

7. juni Kveldsmattur til Skardåsen
Oppmøte ved bommen like ovenfor Skrautvål skisenter kl. 
17.30. Videre kjører vi til Nerversetstølane og går derfra. Ca. 
1 km i lett terreng å gå til toppen. Her lager vi bål og spiser 
kveldsmat. Gratis og åpent for alle.

Lisbeth Thon, 
tlf. 92223304

10. juni Aktivitetsdag i klatreparken på Beitostølen
Barnas Turlag Valdres har reservert klatreparken og tram-
polina ved skibakken på Beitostølen fra kl. 12–15 denne søn-
dagen. DNT Valdres og Beito Aktiv stiller med veileder(e).
Pris: Gratis for familier med Barnas turlagsmedlemmer. Kr. 
100 for familier uten medlemmer.
Barnas Turlag stiller med bålpanne, og noe enkelt å spise og 
drikke til barna.

Henning W. Smith, 
tlf.  91678575

19. juni Barneklatring på Flaggberget Leira. Som 8. mai Lars Christensen, 
tlf. 91587081

10.–12. 
august

Hytte til hyttetur i Jotunheimen
Torfinnsbu–Gjendebu–Memurubu–Gjendesheim. 
3-dagers tur som kan kortes inn. 
Pris: Gratis. Hver enkelt familie betaler de aktuelle kostnad-
ene ved hyttene. Muligheter for sending av sekker med båt 
dag 2 og 3. Muligheter til å hoppe på eller bryte av underveis 
med båt.
Vi vil prøve å få til litt aktiviteter underveis. Ta kontakt 
for spørsmål og mer utfyllende informasjon. Se også 
dntvaldres.no.
Påmeldingsfrist 25. juli.

Morten Helgesen, 
tlf. 47907848
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Barnas Turlag Vang. Program 1. halvår 2012.

Dato: Aktivitet:
25. februar Akedag i Høre

22. april Tur langs strønde på Vennis
Møt opp ved Leinekvednid`n kl 1200

9.–10. juni Tur til Fuglesteg i Luster overnattingstur

24. juni Tur til Fugleberget i Vang 
Møt opp ved Vang Sparebank kl 1200

Sjekk www.vangturlag.org for mer informasjon. 
Barnas Turlag Vang kan kontaktes ved:
Aud Irene (90 99 13 18) / Dagny Britt (90 94 54 85) / Oddvin (40 41 51 50)

Dato: Aktivitet: Kontaktperson:
19. august Familieorientering i Etnedal

I samarbeid med Etnedal Orienteringslag inviterer Bar-
nas Turlag til familieorientering og aktivitetsdag i Etnedal. 
Kl. 12–15.
Gratis og åpent for alle. Det blir mulighet for grilling av mat. 
Deltakerne tar selv med det de vil ha på bål, grill osv.

Ingjerd Thon 
Hagaseth, 
tlf. 97108872

2. sept. Kom deg ut dagen. Aktivitetsdag Brennabu Vaset
På kom-deg-ut-dagen 2. september inviterer Barnas Tur-
lag til aktivitetsdag ved Brennabu på Vaset. Mulighet for å 
prøve seg på ulike aktiviteter. Barnas Turlag serverer pop-
corn, grillpølser saft m.m.
Kl. 12–15. Pris: Gratis for familier med medlemmer i Bar-
nas Turlag. Kr. 100 for familier uten medlemmer i Barnas 
Turlag.

Hilde I. Solvin, tlf. 
90142149

6. sept. Aktivitetskveld/kveldsmattur på Furustrand
Furustrand ligger ved Heggefjorden i Øystre Slidre med 
flott lekeplass og fin strand. Her blir det bål, grilling og aktivi-
teter som kanopadling m.m.
Gratis og åpent for alle. Start kl. 18.

Gunn Marit Dahlen 
Myhre, tlf. 46898262

For endringer, utfyllende informasjon eller tilleggsturer, følg med på dntvaldres.no 
eller facebook.com/dntvaldres. Utover de angitte mobilnummerne kan du alltid 
ta kontakt for påmelding/informasjon på barnasturlag@dntvaldres.no.
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Klatring, hall-leik og svømming 
Beitostølen 15. januar.

Selv om vi har blitt enige om at kom-deg-
ut-dagen 5. februar er den offisielle start-
en for Barnas Turlag Valdres, hadde vi en 
meget vellykket tyvstart 15. januar. Mer 
enn 80 voksne og barn møtte opp i hallen 
på Beitostølen Helsesportsenter. Barna 
fikk prøve seg på klatring i veggen. I til-
legg var det frileik i hallen, på tjukkaser, 
med innebandykølle, innefotball, basket-
ball eller andre ting, akkompagnert av 
friske rytmer. Barna fikk også såvidt tid 
til å få med seg en wienerpølse i lompe, 
spandert av Barnas Turlag.

Som avslutning gikk mange av famil-
iene i svømmehallen som Barnas Turlag 
hadde leid. Alt i alt et meget vellykket 
arrangement med en respons langt over 
forventet.

Solveig, et klatretalent! Helt til topps!

Yrende liv i hallen. Her innebandygjengen.Pent organisert i tre køer, ventende på tur 
for klatring.

Alle bilder Julia Helgesen
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Aktivitetslederkurs
Vi planlegger å sette opp et aktivitetslederkurs i løpet av 2012. Dersom du kunne 
tenke deg å være med, ta kontakt på barnasturlag@dntvaldres.no

Epostliste
Vil du motta jevnlig informasjon om turer og aktiviteter? Be om å bli satt opp på 
vår epostliste ved å sende en epost til barnasturlag@dntvaldres.no

Stiftelsesmøte 27. oktober 2011.
Denne dagen ble det avholdt informasjon- og stiftelsesmøte for Barnas Turlag 
Valdres på Valdres Folkemuseum. Snaut 30 personer møtte opp og leder av Bar-
nas Turlag i Turistforeningen, Kristin Oftedal Vinje, hadde tatt turen opp fra 
Oslo. Representanter fra Barnas Turlag Vang var også til stede.

På tampen av møtet var det idémyldring og til sist ble det nedsatt en komité / 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å jobbe videre med å dra i gang Barnas Turlag 
Valdres.

I skrivende stund er vi 11 personer i arbeidsgruppa. Morten Helgesen fung-
erer som leder inntil videre.

Alle bilder Julia Helgesen

Kommunevise kontaktpersoner Barnas Turlag Valdres
Kommune Navn Tlf. / Epost
Etnedal/Sør-Aurdal Ingjerd Thon Hagaseth 97 10 88 72
Nord-Aurdal Reidar Lyseng 90 86 07 11

Øystre Slidre Gunn Marit Dahlen Myhre 46 89 82 62
Vestre Slidre Hilde I. Solvin 90 14 21 49
Vang Aud Irene Hamre Rogn 90 99 13 18

Vel møtt            på tur!
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Til Leirdalen og Skardstinden
På andre forsøk gikk fellesturen vår til Skardstinden (2373 m) av stabelen. Utstyrt
med isøks og stegjern og mere til vendte vi nesa mot fjellet, men allerede på tur over
Valdresflye skjønte vi at det ville bli begrenset med snø. 
Etter litt forskjellig forfall av ymse grunner var vi seks stykker som fordelte oss i to
biler fra Valdres. En bil med de voksne, og en bil med ungdommen i. Vi
(ungdommen) unnet oss en pitstop i Lom, bl.a. med et besøk på Bakeriet. Steike for
gode bakervarer da, men det ble kanskje litt mye gjær, mel og sukker i magen en
turdagsmorgen?
I Leirdalen møtte vi de andre som allerede var på plass. Her var også andre som
gjorde seg klare for tur, bl.a. noen som skulle til Rauddalstindane

Varmt i været og bratte motbakker
I Leirdalen var det knapt snøfilla å se og temperaturen var lunka. Isøks, stegjern og
slikt ble med i sekken, men vi var vel mer eller mindre overbevist at utstyret neppe
kom til å få annen funksjon enn som ballast og treningslodd. Noe vi strengt tatt kunne
klart oss uten, for bakken opp mot Dumhøplatået fra Geitsætre er ganske brutal: 900
høydemeter nesten rett opp.
Lars hadde nok fått litt for mye sukker i Lom, for han la i vei i et brutalt tempo. 
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En forventningsfull gjeng speider innover Dumhøplatået mot Skardstinden.
Foto: Morten Helgesen.

Vi andre fulgte tappert, men praten stilnet ganske fort. Nede til høyre stusset vi over
Illåe. Den tordnet slambrun ned mot dalen. En ting var vannmengdene, men den
fargen da. Tydelig at det nå utelukkende var skitten breis som var kilden.
Omlag halvveis i motbakken nøt vi en varm nydelig rast på et fremspring i
morgensola med en utsikt til tinder rundt Leirdalen man ikke lett går lei av.
Og etter nok en god økt var vi over det verste. Nå fulgte tilsynelatende langdryge
steinflyer, men det gikk overraskende lett på fint underlag. Ingen spesielt brysom
steinur her. Nysnøen som hadde ligget her tidligere var i praksis smeltet bort og ikke
lenge etter var vi borte på Dumhø. Dvs. de fire andre, for jeg og Gunnar droppet den,
skar bortom en mindre topp og gikk i forveien mot Skardstinden.

Skardstinden ad ulike ruter
Vel over Vesttoppen var det på tide å kjenne litt på høydefornemmelsen over en kort
smal rygg, før vi innrettet oss med lunsj i solveggen innunder første hammeren. Lars
var nå vanskelig å holde tilbake, så nære hamrene han hadde fantasert om i måneder,
så før alle hadde pakket sammen smatt han oppover mens vi andre fulgte en etter
hvert godt etablert omgåelse.
Her var det heller ikke snø slik jeg hadde regnet med, og det gikk tidvis litt smått i løs
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ur og på sva, men vi jobbet oss jevnt og trutt opp til Lars som naturligvis hadde
ventet både vinter og vår, eller i alle fall litt av en høstdag på oss.
Det blåste friskt på toppen, og etter å ha overtalt Solveig, som egentlig hadde bestemt
seg for Skardstinden og ikke lenger, til å bli med litt videre fortsatte vi etter et par
kjappe bilder. Vi fant et lunere sted et stykke ned mot Nåle hvor vi etter en deilig
pause i solskinn og temperaturer som egentlig hører en sommerdag til, fortsatte uten
sekker ut til Nåle.
Alle kom greit opp hit også og dagens siste solstråler fikk vi her. Grei timing.

Returen
Jeg og Gunnar klatret litt på de øverste hamrene på returen, uten sekk, før vi alle gikk
jevnt og trutt, kun med ei lita pause ned igjen til Geitsætre.
Deilig å komme ned til hvile etter bakken ned fra Dumhøplatået. En brutal
nedstigning både for knær og lår.
I Lom var det tid for litt matpåfyll. Ungdommen valgte gatekjøkken mens de voksne
ville ha noen flere stjerner på serveringsstedet. Og deretter var det bare å stålsette seg
for en lang kjedelig kjøretur i mørket hjem igjen.
Kjempetur var det, og lite som minnet om oktober.

Morten Helgesen

Flere bilder fra turen kan ses her:
http://peakbook.org/tour/22359/Skardstind+DNT+Valdres.html

Frivillige til Vinjerock 19. – 21. juli
Arrangørane ynskjer at Vang Turlag og DNT Valdres elles kan vera med på å
bemanne DNT-standen/turistinformasjonen på Vinjerock samt ha ansvar for
nokre enklare turar. «Kompensajson» som andre frivillige.
Meir om dette på heimesida: www.dntvaldres.no

Rabatt på fjellutstyr
Vi minner om vår rabattavtale med «Fjellgeita Sport» på Fagernes. Alle
medlemmer av DNT Valdres får 15 % rabatt på alt utstyr (ikke tilbudsvarer).
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VALDRES
– gjev ekte opplevingar!
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Følg med på nettportalen,
52 gode turforslag lanseres,
en for hver uke i 2012.
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Fottur i Vassfaret

Frå regn i Øystre Slidre kom vi til solskin i Sør-Aurdal ein dag i september. Gode
vener i Hedalen hadde invitert oss med på fottur i Vassfaret, noko vi med stor glede
takka ja til.

Frå krysset mot Hedalen tok vi nordover på litt kronglete vegar, med stølstrakter for
hedølene rundt oss. Vi passerte skiltet med teksten Fønhuskoia, og Levor fortalte at
det var Ringerike turistforening som åtte denne. Framme ved Strøn (747 moh.), vart
vi godt mottekne. Her ved vatnet låg den vesle hytta (eller paradiset), til Sigrid og
Levor. Eg kunne godt tenkje meg å sitja her i solnedgangen, eller ta ein
morgondukkert før frukost.

Her starta turen vår, og etter kartet var vi nordvest i Vassfaret. Stien vi fylgde var godt
merka langs Strønselva, ei viktig åre i fløtningstida. Vatnet rann til dels buldrande
nedover, etter den vassrike sumaren i år. Iblant vart stigen i blautaste laget, men vi
trekte oss litt til sides, og hadde ingen problem med å koma vidare. Skogen ruva

Blide turgåarar ved Høgfoss. 
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mektig ikring oss. Vi stoppa ofte og såg på dei svære steinmurane som var lagt langs
elvekanten, for å leie tømmeret vidare i fløtningstida. Ved Høgfoss tok vi bilete, og
fekk Vassfar-historie, med fjellet Bringen (996 moh.) imot oss på andre sida. Ved
Trytetjernvelta og fleire andre stader langs leia vår langs elva stod skogsarbeidarkoier
med stall. Somme i betre stand og med meir vedlikehald enn andre. Innover langs
Buvasselva budde folk langt attende, fortalde Sigrid. 

Ved Suluvatnet (603 moh.) fann vi Suluvassbu, hytta til ”nybyggjarane”, som budde
her gjennom heile fjoråret. Mens vi rasta, kom Kjersti, eigaren, med elghunden sin,
og vi fekk titte inn. Inneglas og dobbel utdør var einaste luksus, så vidt vi kunne sjå.
Elva gjekk noko rolegare ovanfor her, og andemor svamde fredeleg der ute.

Litt lenger nede passerte vi Dreparhølen, eit fælt namn, og med ei tragisk historie om
kvinna som drap seg her. Kombinasjonen av villmark, kulturminner og historiske
plassar gjorde turen svært interessant. Bjørnen var observert her på nytt i påska, og
Sigrid hadde sjølv sett spora. 

Stien vart mindre steinete og blaut etterkvart, men eit par stader streva vi med å koma
over vassrike bekkar. Den før kjende kjende Olsonheimen låg på andre sida av elva.
Snart nådde vi Øvre Grunntjern (600 moh.). Her var det laga bru av tømmerstokkar
over elva, og våre eminente guidar tok oss med til andre sida for å sjå på mølla.
Denne vart brukt av alle husstandane i Vassfaret. I si tid budde 12 familiar her. Ei stor
oppslagstavle med info om Vassfaret, fortalde også om ”slepp” her under krigen.

No valde vi å gå vegen eit stykke, for å koma lettvint til Vassfarplassen, ein fantastisk
stad med utsyn vidt sørover. To store hytter og stabbur i god stand, samt tufter der
slåtten var unnagjort, synte at her tok folk vare på staden. Og veg gjekk det også hit.
Mens det budde folk i Vassfaret, gjekk 7 elevar på skulen her, 14 dagar om hausten,
vart oss fortalt. Seinare flytta skulen til Amundheimen ikkje langt unna. 

Etter Nedre Grunntjern nådde vi Nevlingen, og hadde Nevlingkollen (1027 moh.)
ruvande til venstre for oss. Her på Nevlingen mista Levor både far og onkel under
haust-isfiske på -70-talet. Nevlingsdammen er ein kjend fløtarplass. Mange kjører bil
hit, og tek bilete av koie og damanlegg, så dei kan seia dei har vore i Vassfaret.
Her sto vår bil nummer to parkert, og vi kunne kjøre forbi Skrukkefyllhaugen og
Aurdalsfjorden tilbake til Hedalen. Sjølv om vi hadde fått vera med på tur i Vassfaret
ein gong før, vart dette ein dag av dei sjeldne!

Ragnhild Moen Dahle
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Til fots på Grønland
Vi startet fra Gardermoen en mandag med fly til Island. Turen inn til Reykjavik
stoppet ved den blå lagune, og etter et deilig bad i 38 varmegrader, reiste vi 10 år
yngre inn til byen for overnatting. Neste morgen gikk turen videre til Kulusuk på
Grønland, og derfra med helikopter til Tasiilaq på øya Ammasalik, som vi skulle gå
rundt. Neste dag startet vi med å bli seilet over fjorden og så var det i gang.
Østgrønland har en meget vill og vakker natur. Det er ingen stier å gå etter så vi
startet dagen med flere kilometer med stor steinur, høye, spisse fjell, breer som
stikker ut mellom fjellene - og sol. Meget vakkert! Denne dagen ble det mye opp og
ned over rygger og kryssing av elver. Noen ganger var elvene så store at vi måtte ta
skoene på nakken, brette opp buksene og vasse over. Og det skal jeg si, at vann som
har vært is for to timer siden er vanvittig kald! Etter ti timers vandring nådde vi
leiren, og fikk god og næringsrik mat. Etter en natts søvn var det enda en 10 timers
vandredag i flotte og krevende omgivelser før neste overnatting. Dagen etter ventet
en11 timers vandring gjennem den vakre Kuugarmiit Aqqutaat- dalen, hvor vi til slutt
kom ut til Sermilikfjorden, som er full av isfjell. Litt lenger nord ligger Helheim-
breen som var veldig aktiv, og dermed blir fjorden full og til tider tettpakket av isfjell.
Vi hadde utsikt rett inn på innlandsisen. Isfjellene i front er et meget vakkert og
beroligende skue. Å sitte der og se utover er som en god meditasjon.

De neste par dagene vandret vi langs fjorden. Det var ubeskrivelig flott, og vi
opplevde noen flotte solnedganger. Den ene kvelden overnattet vi ved en stor elv.
Etter fire dage uten vask ville jeg vaske håret i elven, men angret snart. Trodde at
bakhodet var frosset av! De tre siste dagene måtte vi gå inn på øya da det var umulig
å gå langs kysten på grunn av mye løs steinur. Etter 13 timers gåing måtte vi krysse
en stor elv like før leiren. Det var spendt over en vaier, så var det på med vaders og vi
ble bundet fast til vaieren. Elven var dyp, vannet gikk til livet og strømmen var sterk.
Men vi kom godt over alle sammen! I leiren ventet en god middag av sel som føreren
av følgebåten hadde skutt og tilberedt. Spennende! Han hadde renset den i
vannkanten, og latt restene ligge der, så vi fikk besøk av en fjellrev. Han kom mange
ganger for å se etter mer.

Neste dag var en tur på isbreen, en spennende dag, hvor vi så ferske bjørnespor.
Normalt er det ikke isbjørn der om sommeren, men nå var det på grunn av en ekstra
kald vinter og dermed mye havis. Heldigvis så vi kun sporene! Siste dag gikk vi over
en høy fjellrygg og gjennem en vakker dal. Etter 10 timer var vi tilbake på hotellet,
med en god varm dusj og ordentlige senger, etter en fantastisk tur.

Ester Christensen
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Vil du være pilegrim i Valdres 2012?
Den eldgamle pilegrimsvegen gjennom Valdres ligger med middelalderkirker som
perler på en snor. Vegen går langs stier, skogs- og bygdeveger i flott natur. Du får se
fem stavkirker, fire olavsminner, tre middelaldersteinkirker, to relikvieskrin og mange
andre kulturminner. Opplev ”Norges blomsterdal” i sakte tempo.  Du får se Valdres-
dalen på en helt annen måte enn i bil. Meld deg ut av hverdagen og bli med oss. 

Til St. Thomas-kirken med undergjørende kraft kom folk fra hele Sør-Norge med
gaver for å få igjen helsen.  Sagnet om Sunniva på Selje blåste over fjellet, biskopen i
Svithuns-kirken i Stavanger var vår biskop, Thomas av Canterbury ble skytshelgen på
Filefjell. Keltisk åndstradisjon vestfra med helliggjøring av naturen var en bærende
kraft i kristningen av Valdres og levde videre her.

Egen guidebok: ”Pilegrim i Valdres – På ny veg mellom gamle kirker”

Organisert fellesvandring langs Pilegrimsvegen 29. juni – 7. juli 2012 

Opplysninger og påmelding til fellesturen innen 1. juni til turleder Jahn Børe
Jahnsen, 2918 Ulnes, tlf 918 17 950 epost jbjahnsen@gmail.com
NB Maks 30 deltakere, av praktiske grunner.

Ved Mo kyrkjeruin i Vestre Slidre.
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På toppen av Austre Kalvehøgde 11. desember. Foto: Morten Helgesen.

På tur mot Skardstinden. I bakgrunnen bl.a. Skagsnebb, Veslfjelltinden og Loftet.
Foto: Morten Helgesen.




