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Kommende aktiviteter 

Avslutning for tirsdagsturene 

 [6. okt.] 

Øyangen rundt 

 [11. sept.] 

Høstmøte 

 [5. nov.] 

Kafetreff 

 [17. nov.] 

Skumletur på Hvervenmoen 

 [22. nov.] 

Førjulstur m/barna i Oppenå-

sen 

 [6. des.] 

 

Se http://ringerike.turistforeningen.no 

for fullstendig program. 

Kjære medlem! 

I følge Johanna Solberg, prosjektleder i Friluftslivets år, gir 

allemannsretten oss fantastiske muligheter til å være ute i 

naturen. Vi blir oppfordret til å benytte oss av høsten for 

det den er verdt. Det fremheves også det at man kanskje 

ikke tenker på søndagsturen sin i marka eller på fjellet 

som en lovfestet rettighet. Og at det er faktisk akkurat 

det den er. Allemannsretten kalles den, samlebetegnel-

sen på retten alle og enhver har til å være i naturen, uav-

hengig av hvem som eier grunnen. Det er allemannsret-

ten som gir oss mulighet til å bade, sette opp telt, tenne 

bål, prøve fiskelykken, fortøye båten og høste sopp, bær 

og blomster fra naturen.  

Allemannsretten har Barnas Turlag tenkt å benytte seg av 

i 2016! Vi har lenge vært stolt av våre aktive seniorer. Nå 

melder til vår store glede også de yngste seg på. 

At naturen er for alle har også en annen betydning. DNT 

Ringerike har i september arrangert en tilrettelagt tur for 

funksjonsnedsatte og blinde gjennom prosjektet «klart det 

går!». En til står for døren i oktober. 

Det er liten tvil om at turer ute i naturen stimulerer til folke-

helse– en tur ute gir næring til både kropp og sjel– det 

gjelder oss alle! 

Vi håper dere alle som en nyter den friske luften, de vak-

re fargene og det som er igjen av høstferien! 

Turhilsen fra  

daglig leder  

Vibeke  

Nyhetsbrev september 2015 

«KLART DET GÅR!» M/ DNT RINGERIKE  

I forbindelse med Klart det går! -

prosjektet inviterte DNT Ringerike de 

lokale MS- og Blindeforbundsforening-

ene til to fjellturer for personer med 

bevegelsesnedsettelser og synshem-

ninger. Første tur gikk av stabelen den 

siste helgen i september og en ny tur 

står for tur i oktober.  Vi hadde flotte 

dager i Vassfaret med Fønhuskoia som base. Blant annet sto 

hundekjøring på programmet. Vi har fått svært gode tilba-

kemeldinger fra deltakere på vår første tur og gleder oss til å 

presentere prosjektet og turene nærmere i årets «Skauleiposten» (vårt medlemsblad som kom-

mer ut en gang i året). 
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Andre nyheter 

Månedens sitat  
 
 

Jippi – ny giv i Barnas Turlag! 

Vi synes det er svært gledelig at Marian-

ne Aasen takket ja til å lede Barnas Tur-

lag. For den spreke og turglade to-barns 

mammaen er barn ingen hindring nes-

ten uansett tur. Lille Maria har allerede 

vært på flere topper og har vært med 

på alle 19,  «10-på topp» turene. Enten i 

vogn, sykkel vogn eller bæremeis! 

Til Ringerikes blad fremhevet Marianne i 

et intervju nylig at naturopplevelser gir 

barna muligheten til å utforske og lære, 

og at det er kjekt for barna å gå på tur i 

lag og dele fine opplevelser sammen. 

Marianne ønsker å skape et lokalt turmil-

jø for de minste. Det er hun godt i gang 

med. Marianne og resten av styret i Bar-

nas Turlag har allerede planlagt et rikt 

turprogram for 2016. Dette gleder fore-

ningen stort og lover godt for rekrutte-

ringen fremover.  Vi håper at mange vil 

være med Barnas Turlag ut på tur! 

Styret i Barnas Turlag 2016: 

Leder:           Marianne Aasen   

Styremedlem:     Ive Langesæter   

Styremedlem:     Bjørn Even Gulsvik 

Styremedlem:     Rudi Randgaard  

Styremedlem:     Hege Ballari Rindal 

Tirsdagstur på Høgholleia  

 

Brit Olaug Monserud  sendte oss en hyggelig stemningsrap-

port fra en av tirsdagsturene til vår svært så aktive senior-

gruppe. 10 deltakere gikk en rolig og koselig tur sammen 

med Erik Halkinrud som turleder. Turen starta med 900 me-

ter oppoverbakke via Nysæterlia, så mot Spillhaugtjernet. 

På  toppen av Spillhaugkollen var det dårlig sikt. Men litt 

multer ble det - en smak på hver. Litt regn hadde deltaker-

ne, men de siste meterne før de takket for turen kom sola!  
 

 

Bilder fra turer! Vi vil gjerne at både turledere og andre sender oss bilder fra sine turer. Det 

inspirerer andre og en bedre markedsføring av tilbudet til foreningen får vi ikke! Flotte påmin-

nelser om hvorfor foreningen driver med det vi gjør er det også. Takk for at dere deler! 

NB! Avklar på forhånd med de som er avbildet at det er ok at de brukes og deles.  

Om blader på høsten 

 

«Jeg tror at naturen har sitt deiligs-

te liv, når den blekner. Intet dør så 

vakkert som blader. I de varmeste, 

vakreste farger jorden eier, kler de 

seg.» 

  Sigbjørn Obstfelder 


