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Turkart og DNT-nøkkel
får du hos Bjørn C.
Tlf. 69 25 44 77

Bjørn C i Dyreveien 20, 1547 Moss er vårt 
utsalgssted for turkart 
over de mest vesentlige 
brukte områdene 
i Sør-Norge. Likeledes 
Mossemarkakartet, 
Vålerkartet, 
Vansjøkartet og
Rygge-Råde turkart. 

Her kan du også, 
som medlem, 
deponere på 
DNT-nøkkelen 
til kr. 100.-

Åpningstider:
Mandag - fredag
0800-17.00
(16:30 sommertid),
Lørdag 10.00 - 14.00

Dette er DNT Vansjø:
(Pr. 1.januar 2019)

Besøksadresse:
Vålerveien 149, 1599 Moss. 
(NB! Kontoret er ikke heltidsbemannet)

Postadresse: 
Vålerveien 87A, 1597 Moss. 
954 32 363
vansjo@dnt.no
org.nr.993 556 661 
Bankkontonummer 1080 32 31414

Daglig leder (ansatt): 
Evy K Skulstad Eliassen 
992 54 529
evy.skulstad.eliassen@dnt.no

Kart- og nøkkelsalg: 
Bjørn C, Dyreveien 20, 1524 Moss 
Åpningstider 08.00-17.00, 
08.00-17.00 (16:30 sommertid),
10.00-14.00).

Styret 
Leder er Øystein Kjærnes 
909 90 630
styreleder.vansjo@dnt.no

Nestleder Per Olav Eliassen 
473 18 343
per.olav.eliassen@dnt.no

Sekretær Nina Lødeng 
928 88 635
nina.lodeng@staminagroup.no 

Kasserer Ranveig Bakke Borgestrand
907 40 959
ranveig@borgestrand.no

Styremedlemmer er:
Christen Stray
996 98 817
christen.stray@electrolux.no

Hilde Mytting
992 18 206
hilmyt@hotmail.com 

Sti- og dugnadsgruppa
Leder Helge L. Jodalen 
414 24 878
hjodalen@gmail.com
Kombinerer dugnad på stier, løyper,
hytter m.v. hver tirsdag med en tur.
Ønsker du uforpliktende å være med
i gjengen, ta kontakt!

Barnas Turlag
ledes av Per Olav Tveit
915 42 855
per.olav.tveit@mosseskolen.no
Barn mellom 0 og 12 år ønskes 
velkommen og årets planlagte turer
og Kaptein Rødskjeggs bravader kan
du lese om i dette programmet.

DNT Ung
Leder Robin Martens Simonsen
947 83 767
robin@omegaakerholdt.no
Ungdom mellom 13 og 26 (30) år
ønskes velkommen. Årets planlagte
turer kan du lese om i programmet.

DNT Vansjø junior
Leder Nina Lødeng 928 88 635 
nina.lodeng@staminagroup.no
Leder Elisabeth van der Sijde
456 00 136 - sijde@live.com
Gruppa for deg i alderen 12 – 15 år
(6. - 10. trinn) sammen med foreldre.
Følg med på facebooksiden DNT
Vansjø Junior.

Turskøytegruppa
ledes av Edgar Barsjø
920 97 847
skoytegruppa@dntvansjo.no, 
Arrangerer skøyteturer på Vansjø og
andre steder når isforholdene er bra.
Se hjemmesiden www.dntvansjo.no,
Facebook DNT Vansjø turskøytegruppa

DNT Vansjø kajakk
Leder Per Olav Eliassen
473 18 343
per.olav.eliassen@dnt.no
arrangerer kajakkturer og kurs. 
Følg med i programmet, på vår
hjemmeside www.dntvansjo.no,
Facebook DNT Vansjø Kajakk 

Gapahukgruppa
Leder Sigurd Karlsen 995 46 602 
sigkarls@online.no
Drifter og vedlikeholder våre 
4 gapahuker i Vansjø – på Gudøya,
Store Kvernøy, Dillingøya og 
Årvolltangen

Hyttekomitè for Ravnsjøhytta og
Slottet på Ravnsjøholmen
Leder for komiteen er 
Øystein Kjærnes 909 90 630
styreleder.vansjo@dnt.no

Hyttefuter er: Bjørn Helmersen 
959 06 749 bjornhelm@outlook.com
og Henry Mogstad, 905 37 988
henmog@online.no

Reservasjon
Ravnsjøhytta, reservasjon av seng
gjøres på nett via vår nettside: 
www.dntvansjo.no/hytter

Ravnsjøholmen, med hytta Slottet, 
gapahuker og lavvo
For overnatting kontakt Dnt Vansjø,
954 32 363 vansjo@dnt.no

2009 - 2019
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Dette er DNT VANSJØ
Velkommen til turåret
2019!
Hvilken glede er størst, gleden over å
komme fram – eller gleden ved å være
underveis? 

Som turgåer har du nok kjent på begge
disse gledene - på samme tur! 
Dobbelt glede, med andre ord!

Med årets utgave av Vansjøtraver’n
ønsker vi deg, liten eller stor, ung eller
gammel, velkommen til dobbelt 
turglede sammen med andre turgåere
og padlere i turåret 2019!

Den Norske Turistforening har lagt et
stort jubileumsår bak seg. De 150 årene
organisasjonen har eksistert, er grundig
feiret i by og bygd og til fjells. I Østfold
ble det  arrangert topptur i hver enkelt
kommune – i alt 18 turer – med 
deltakelse som skapte nærmest trengsel
på smale stier i Østfoldnaturen! 
Opplegget skal etter planen gjentas i
2020 og gi enda flere østfoldinger
mulighet til å bli kjent på nye stier.

Men feiring av runde år er ikke 
avsluttet med fjorårets bursdagskalas!

Den 13. januar 2019 fyller DNT Vansjø
10 år. Også ti år er verdt en feiring og
foreningen benytter anledningen til å
presentere seg i full bredde med alle
grupper og aktiviteter i Nesparken i
Moss 11. mai. Det blir et familievennlig
program som tilbyr både barn og
voksne å prøve seg på ulike aktiviteter
som kajakkpadling, klatring, lek og gøy.
Opptenning av bål, matlaging på tur og
andre turferdigheter hører også med på
programmet. Høydepunktet for mange
vil være å overnatte i lavvo eller telt og
stå opp til frokost i det grønne!
Nærmere opplysninger finner du på vår
nettside www.dntvansjo.no og på vår
facebook-side og i avisene når tiden
nærmer seg. 

Nytt av året er DNT Vansjø Junior, - en
aktivitetsgruppe for barn som har vokst
seg ut av Barnas Turlag – men som
samtidig ikke er klare for å bli med DNT
Ung på mer krevende turer. 
Barn mellom 11 og 15 år med sine 
foresatte er velkomne til turer og 
aktiviteter som har «no’ ekstra»! 

I turåret 2019 ønsker DNT Vansjø å gi
ekstra oppmerksomhet spesielt til to
saker: vern av friluftslivsområder mot
søppel og forurensning – og 

inkludering og integrering av
mennesker med liten eller ingen 
erfaring med friluftsliv. 

I praksis kan dette bety at vi på turene
våre til fots og til vanns tar oss bryet
med å plukke med oss plast og andre
fremmedelementer vi kommer over.
Plastpose til å samle mindre avfall i bør
bli standard utrustning i tursekken i
2019!

Integrering og inkludering kan vi alle
bidra med. Turprogrammet inkluderer
turer med lav vanskelighetsgrad som
passer for de med liten erfaring eller
fysiske begrensninger. Men integrering
og inkludering blir det først når vi med
mer erfaring roer ned i blant og tar en
langsom tur sammen med en nabo eller
bekjent – eller ukjent -  med lavere 
marsjfart enn oss selv!

Godt turår 
2019! 

Øystein Kjærnes
Styreleder 

Vil du bli medlem?
• www.dntvansjo/medlemskap/
• E-post til: medlem@dnt.no
• Ring medlemmsservice 400 01 868

Priser 2019
Familiemedlemskap 1250.-
Hovedmedlemskap 695.-
Ungdom (19-26) 350.-
Skole (13-18) 215.-
Barn (0-12) 130.-
Honnør 540.-
Hustandsmedlem 380.-

Hold deg oppdatert
Send oss din e-postadresse og ditt
mobilnummer.

Når disse er registrert i det sentrale
medlemsregisteret, går du ikke glipp
av viktig informasjon.

Send navn, medlemsnummer, 
e-postadresse og mobilnummer til
medlem@dnt.no eller vansjo@dnt.no
Du kan også ringe medlemsservice
på 400 01 868.

Vansjøtraveŕ n 2019:
Utgiver : DNT Vansjø

Postadresse : Vålerveien 87A, 
1597 Moss

Besøksadresse : Vålerveien 149, 
1599 Moss

Redaktør : Evy K. Skulstad Eliassen
Web : www.dntvansjo.no
E-post : vansjo@dnt.no

Layout : Øystein Skilt & Reklame
Trykk : Bryn Trykkservice As

Distribusjon : med Fjell og Vidde
Opplag : 8000

Alle bilder i Vansjøtraveŕ n 2019 er
tatt av foreningens medlemmer.

Våre turer blir
annonsert på vår
hjemmeside, i 
Moss Avis i papir- og
nettutgave, på 
Facebook og 
Twitter
Vi sender også ut e-post til våre
medlemmer, så sjekk at du har 
riktig e-postadresse lagt inn i 
medlemslistene til DNT.

Programmet omfatter våre 
fastlagte aktiviteter. Turene går
oftest på søndager, men av og til
også på andre dager.

Følg med på www.dntvansjo.no, 
Facebook og Twitter for siste 
oppdateringer og eventuelle 
spontane aktiviteter.

2009 - 2019
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Gruppene i DNT VANSJØ

Barnas turlag
Barnas Turlag er for barn fra 0 – 12 år. 

Vi har søndagsturer, kveldsturer, Turbocamp og Friluftsskole. 

I tillegg så kan man løse rebus og følge kart for å finne
Kaptein Rødskjeggs skattekister i skogen på egenhånd. 

Mer informasjon om dette finner du lenger bak i dette 
turprogrammet vårt, på vår nettside www.dntvansjo.no og
facebooksiden DNT Vansjø. Ta kontakt på vansjo@dnt.no

DNT Junior
Barnas Turlag er for gruppen barn fra 11 – 15 år. 

DNT Vansjø Junior er en nyopprettet turgruppe i DNT Vansjø.
Dette er en gruppe for barn/ungdom i aldersgruppen 11-15 år.
Foresatte er også hjertelig velkommen til å være med. 
Vi satser på variert friluftsliv, hvor man får prøvd seg på ulike
aktiviteter igjennom året og vi har det gøy! Vi har planlagt en
aktivitet per måned, men nøyaktig dag blir fastsatt når
måneden nærmer seg. Følg med facebooksiden DNT Vansjø
junior og bli med oss på morsomme turer og aktiviteter!

DNT Ung
DNT Ung er for unge i alderen 13 til 26 (30) år,
men dels ofte inn i grupper til passende aktiviter.

Dette er en aktiv gjeng som arrangerer fjellturer, klatrekurs,
volleyballdag, kanoturer, grillkveld på stranda, spillkveld på
hytta, vinterturer med eller uten ski og nesten ukentlig
lavterskel- kveldsturer i nærmiljø og mye mer. Her er det et
tilbud som passer de fleste. 
De vil gjerne ha deg med! 
Følg med på DNT Ung Vansjøs facebookside! 
Ta kontakt her: vansjo@dnt.no  

4
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Dette er DNT Vansjø

Vi har syv solide aktivitetsgrupper i vår forening. Innenfor disse gruppene blir det
gjort mye for at man skal kunne ha en god naturopplevelse. 

Finn den som passer for deg og vi ønsker deg hjertelig velkommen til å være med
oss på tur, lek, dugnad, klatring, turskøyting, padling og mye mer!



Gruppene i DNT VANSJØ

DNT Vansjø Kajakk
DNT Vansjø Kajakk arrangerer kajakktur i nærmiljøet hver
onsdag fra begynnelsen av april til begynnelsen av oktober.
Her kan alle som har Våttkort, eller tilsvarende erfaring,
være med å padle med likesinnede padlevenner i trygge
omgivelser med kompetente turledere.
De arrangerer også kurs, helgeturer, overnattingsturer,
medlemskvelder, bassengtreninger og sikkerhetskvelder.
Facebook er primærkanalen for denne gruppa, og du kan
finne de under DNT Vansjø Kajakk.
Spørsmål? Kontakt: per.olav.eliassen@dnt.no

Turgruppa
Hvert år har vi mange fine turer både i og utenfor vår
region,til fots og på sykkel. Våre turledere tar deg med på
turer hvor de er godt kjent og har ofte noe spennende å for-
telle underveis. På vinterstid har vi også en sosial og hyggelig
tur til fjells hvor vi får prøvd skia. Her i Vansjøtravern
presenterer vi alle turene for året. Vi håper vårt program vil
falle i smak og at du har lyst til å bli med! Les også mer om
våre turer og aktiviteter på www.dntvansjo.no og på vår 
facebookside DNT Vansjø.

Turskøytegruppa
Turskøytegruppa arrangerer fellesturer på skøyter på Vansjø
og på andre vann og vassdrag - alt etter lokale is- og 
værforhold. Det arrangeres kurs og samlinger hvor 
issikkerhet, utstyr og andre faglige spørsmål blir viet 
oppmerksomhet. Gruppa kommuniserer aktivt på facebook-
siden Turskøytegruppa DNT Vansjø for å kunne levere fersk
informasjon. Vi er også medlem i Skridskonät i Sveige - et
faglig forum for turskøyteentusiaster. Interessert? 
Ta kontakt her skoytegruppa@dntvansjo.no

Sti- og dugnadsgruppa
Her har vi en arbeidsvillig og turglad gjeng. De har fått til
mye gjennom årenes løp. Her bygges og vedlikeholdes hytter,
gapahuker og utkikkstårn. Løyper merkes, skiltes og klopper
kommer på plass. I løpet av 2017 og 2018 fikk blant annet
Larkollmarka og Larkollneset nymerkede stier og skilt, ved
Norbyelva har det nå blitt utsettingsplass for kano og kajakk
med sykkel/gangbu og ute på Vaskeberget bygges det nå
naust for kajakk og kano.  Ingen jobb er for liten, ingen for
stor og det meste kommer allmenheten til gode. I tillegg så
er denne positive gjengen med på stands og aktivitetsdager
rundt om i regionen. En del av dugnadsdagene blir også
kombinert med gode turer i skog og mark. Har du lyst til å
være med oss? Ta kontakt her vansjo@dnt.no

5
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På tur med DNT VANSJØ
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Mars - DNT Junior
Tur til feltspatgruvene i Råde
Feltspaltgruvene og området rundt er et lokalt og spennende
tursted som er å anbefale, virkelig verdt et besøk.
Dato og all annen informasjon: Følg med på vår facebookside 
dnt vansjø junior

1. - 3. mars – DNT Ung. 
Tur til Haukenestårnet i Rømskog 
Vi reiser til Rømskog fredag ettermiddag. Inntar tårnet og lager
oss en god middag.  Etter frokost på lørdag tar vi fatt på turen
inn til Ertevann. Her prøver vi fiskelykken. Etter dette går vi 
tilbake til Branntårnet hvor vi håper at middagen vil består av
dagens selvfiska fisk! Søndag blir det frokost og hjemreise.   

Dato: Fredag 1. mars til søndag 3. mars
Turstart: Kl. 17:00 fra Moss. Sted avtales nærmere.
Adkomst: Vi kjører sammen til P ved stien opp til Branntårnet, 

Går 1.1 km
Pris: Kr. 400.- medlem/Kr. 600.- ikke medlem
Turledere: Connie Rossing 932 73 454, 

Harald Bachmann Foght 959 23 466 
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

15. - 17. Mars – DNT Ung. 
Snøhuletur til Blefjell
Vi kjører samlet fra Moss til Blefjell. Sent fremme lager vi god
mat, blir kjent og sover i telt, eller under åpen himmel hvis
været tillater det.

Lørdag tar vi skia fatt og beveger oss innover Blefjell og opp
mot høyfjellet. Finner oss en egnet levegg hvor mye snø er
samlet opp, og graver oss ei fin hule. Dette er både tungt og
tidkrevende, men belønningen er ei fin kosegrop og god mat
når jobben er gjort. Kanskje lager vi et hopp og har skilek i
nærområdet. Hodelykt og snø lyser opp. 

På søndag ser vi an om det kan bli en topptur for de som ønsker,
før vi vender nesa hjemover mot parkering og hjemreise

Dato: Fredag 15. mars til fredag 17. mars 
Turstart: Kl. 17:00 fra DNT Vansjøs kontor  I Vålervegen 149,
Moss
Pris: Medlem kr. 750.-          Ikke medlem kr. 1000.-
Turledere: Martin Michalsen 947 83 767, 

Frode G Hals 975 60 428
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no

April - DNT Junior
Klatring/rappellering i fjellveggen på
Sperrebotn/Våler
Klatredag ute med klatreinstruktør fra DNT Vansjø. Vi tester
ut klatring ute i fjellvegg hvor det blir innføring i sikkerhet,
klatring og rappellering. Dato og all annen informasjon: Følg
med på vår facebookside dnt vansjø junior

7. april – Barnas Turlag. 
Tur til Fugleleiken utkikkstårn i Råde
Vi priser våren og tar turen til Fugleleiken for å se om vi kan finne
vårblomster og annet fint i skogen. Oppe ved utkikstårnet spiser
vi matpakka, leker og koser oss. Er vi heldige med været så kan vi
fra toppen se nesten hele Østfold!

Dato: Søndag 7.april 
Turstart: Kl. 11:00 fra P ved Klokkergården, vis a vis Råde Kirke
Adkomst: Følg skilting til Råde Kirke fra Karlshus
Varighet: Ca. 3 timer, totalt 1 time gange
Terreng: Vei og skogssti og litt ulendt terreng.  

Barnevogn kan gå hvis det ikke er vått og glatt.
Turledere: Kristine Kolsrud 974 93 269, Are Brynildsen 916 27 257.
Annet: Pass på at du har på riktig skotøy etter føre!

22. april – Nærtur. 
Vi avslutter påsken med en fin tur til 
Armrosåsen i Svinndal
Vi går stien østover forbi husmannsplassene Skredderberget og
Bassedalen.  Før Ekornmyr følger vi skogsveien sørover til
Gunnerødmosan og går over Enersmosan mot Armrosåsen, 
173,5 moh., et gammelt trigonometrisk punkt med fin utsikt.  
Her blir dagens hovedrast med orientering om de mange flyslipp i
området under krigen. Vi går så stien vestover mot Ravnsjø og
passerer 2 flotte jettegryter.  Fra Ravnsjø følger vi Fjellveien 
tilbake startsted.

Dato: Mandag 22. april
Turstart: Kl. 11:00 søndag fra P. ved Origosenteret i Svinndal 

i Våler  
Adkomst: Fra Svinndal kirke er det T-merket inn Fjellveien 
Varighet: 5 timer, ca. 9 km.
Terreng: Skogsbilvei, stier. Det kan være våte partier. 
Turleder: Bjørn Helmersen 959 06 749,

Terje Lauritzen 917 39 885



På tur med DNT VANSJØ
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24. april – Nærtur. 
Blomstertur fra Refsnesstranda til 
Dragonfjellet
Turen går nordover forbi de grønne sjøbodene, gjennom fredet
Svartorskog og opp til Dragonfjellet med retur til Refnesstranda.
Turen blir annerledes enn en tradisjonell tur da vi tar avstikkere
og stopper opp for å se på plantene vi treffer på. Skogen er en rik
edellauvskog med til dels sjeldne arter for Østfold

Dato: Onsdag 24.april
Turstart: Kl. 17:30 ved Refsnestranden (ved enden av 

Refsnesallèen) på Jeløy
Adkomst: Kjør gjennom Moss, over brua til Jeløy. 

Følg Helgerødgaten til toppen av Jeløy og videre 
følg skilt til Refsnes. P-plasser langs veien på stranden.

Varighet: Ca. 2,5 timer inkludert en rast.
Terreng: Skogsstier, noe bratt terreng. Passer ikke for 

barnevogn. Godt
Turleder: Bård Haugsrud 928 928 46, Vera Bromander 907 91 671.

24. april - Barnas turlag feirer DNT Vansjø ś
10 års bursdag med tur til Bjørnåsen 
(Thorbjørnsrød skanse) på Krapfoss
Turen går fra Solgaard Cafè ved DNT s kontor, Vålervegen 149,
Moss og nordover til Skanseveien. Denne går vi helt opp til
skogkanten og inn på god skogsvei til en bom. Videre mot 
Thorbjørnsrød skanse. Godt skiltet bort til Bjørnåsen batteri. Vi
har med oss bålpanne og pølser slik at vi kan få oss litt kveldsmat.
Kanskje blir det dessert også. Vi har ulike leker og spennende 
aktiviteter.

Dato: Onsdag 24.april, 
Turstart: Kl. 16:30 ved KIAS på Krapfoss
Adkomst: Kjør Vålerveien fra Mosseporten sydover mot 

Krapfoss. I andre avkjørsel til venstre, Vålervegen 149 
ligger Solgaard Cafè og DNTs kontorer i andre etasje. 
P-plasser på utsiden av bygget.

Varighet: Ca. 3 timer inkludert en rast, ca. 3km t/r.
Terreng: Asfalt og bred god skogsvei. Passer for barnevogn.
Turledere: Bjørn Christensen 936 19 414, Per Olav Tveit 915 42 855.

26. - 28.  april – DNT Ung. 
Kanotur i Vansjø

Bli med oss på en opplevelsesrik kanotur i Vansjø. Opplev naturen
og dyrelivet på nært hold, Vansjø er en stor innsjø med mange
små spennende øyer og fortidsminner.  Turbeskrivelse finner du
på www.dntvansjo.no

Dato: Fredag 26. april til søndag 28. april
Turstart: Oppmøte på Vaskeberget i Rygge kl. 17:00
Aldersgruppe: 16-30 år.
Turbeskrivelse: 
Dag 1. Vi padler fra Vaskeberget gjennom Nåløyet og 

vakre Sunda. Vi går i land på Abbor’n eller Driter’n 
hvor vi etablerer leir for kvelden. Vi lager mat og har 
en hyggelig kveld foran bålet. Kanskje noen vil teste 
fiskelykken?

Dag 2. Lørdagen starter med å spise en deilig frokost og 
koser oss. Deretter padler vi tilbake mot Store 
Kvernøy, så videre sydover rundt Dillingøya og tilbake 
i Vanemfjorden. Forbi Elverhøy og til Grevlighuken 
hvor vi slår leir for natten. På kvelden lager vi mat og 
koser oss foran bålet.

Dag 3. Søndag så tar vi en rolig frokost og nyter naturen og 
dyrelivet, før vi rydder ned leieren og padler tilbake til 
Vaskeberget. Vil være tilbake i ca. 14.00 tiden.

Pris: DNT-medlem: 250kr/Ikke-medlem: 500kr inkludert mat
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no 
Turledere: Harald Bachmann Fogth, tlf.: 95923466 og 

Frida Sølvsten, tlf.: 97640858
Spørsmål: Hvis det er noe dere lurer på så ta kontakt med 

turlederne. Meld ifra om eventuelle allergier og 
aktuelle sykdommer slik at vi kan legge til rette for 
dette.

Mer informasjon om turen og annet: www.dntvansjo.no

28. april – Nærtur. 
Bjørnåsen rundt på Jeløy

Vi går på veien inn til Pinnebukta. Herfra tar vi veien videre 
oppover. Etter en stund går vi over på skogssti. Noe bratt/tungt i
starten, og den siste biten opp til toppen. Lengde her er 1,7 km.
Vi tar en liten rast her. Fortsetter så nordover og ned til 
Reneflotveien (Fjellheim), som følges 200m. Tar så bratt vei 
østover, og videre på sti fram til jordene på Reneflot. Her blir det
kafferast og niste. Fortsetter på sti fram til Kippenesveien og
videre ned til Nedre Hesteløkka og Kongshavn, med retur til 
utgangspunktet via Kongshavn.

Dato:  Søndag 28. april
Turstart: Kl. 11:00 fra Mellombukta på N. Jeløy.
Adkomst: Kjør mot Nes i lyskrysset på Jeløya. Følg veien til 

Skallerødgrinda, der du tar til høyre inn på 
Reneflotveien mot Kippenes. Kjør bak låven på 
Reneflot og ned bakken til kryss mot Kippenes. 
Følg veien til venstre fram til Nesveien, og ta til høyre 
her, og du finner P- plassen 100 m mot nord.

Varighet: Turen er 6-6,5 km, 3 timer
Terreng: Skogsstier og noe vei. Passer ikke for barnevogn. 

Ta gjerne med gåstaver.
Turledere: Kjell Magnussen 948 95 169  og 

Eric Stenberg 950 86 227
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30. april - Sykkeltur. 
Kveldstur gjennom deler av Rygges 
østre kulturlandskap
Turen starter ved Tyrolerhuset på Halmstad. Vi sykler sykkelstien
vestover og svinger opp mot Rygge flyplass. Der følger vi stien
mot flyplassen og tar av inn på Rådeskogen. Turen går mot
Huggenes og når vi kommer til Huggenesveien tar vi til venstre og
sykler over E6. Deretter tar vi sykkelstien langs Ryggeveien 
tilbake mot Halmstad. Vi krysser Ryggeveien og tar av mot 
Halmstad skole og Rygge stasjon. Vi følger så anleggsveien langs
jernbanen til Eskelund og tar veien via Molvig til Rosnes og sykler
til Kurefjordveien som vi krysser ved Sandaker Gartneri og 
fortsetter mot Opstad. Her tar vi en tur oppom Kjempekastet. 
Deretter går turen mot Evje hvor vi muligens kan ta en tur innom
Urtehagen. Derfra går det mot Balke og videre til Rygge kirke og
vi avslutter tilbake på Halmstad. 

Dato: Tirsdag 30.april 
Turstart: 18:00 – 21:30
Varighet: 2 mil/3.5 timer. Det vil bli pauser og litt historier 

underveis.
Terreng: Sykkelstier, grusveier/skogsveier samt noe bilvei. En 

enkel tur som passer for alle, da turen er forholdsvis 
flat fin å sykle.

Annet: Det er påbudt med sykkelhjelm.
Turledere: Thorbjørn Eriksen 959 44 372, 

Britt Elisabeth Røhnebæk 458 66 802,
Jørn Holløkken 91659981

Mai - DNT Junior.
Slangesafari 
Vi vet om et hemmelig sted hvor det muldrer av orm, når
vårsola skinner og ormene stikker frem for å slikke sol. Dette
blir spennende og litt skummelt! Dato og all annen 
informasjon: Følg med på vår facebookside dnt vansjø junior

3. - 5. mai – DNT Ung. 
Introduksjonshelg i friluftsliv
Er du litt usikker på å dra på tur? Denne helgen gir vi en 
introduksjon i kart og kompass, opptenning av bål, enkel 
førstehjelp, pakking av sekk, hvordan å kle seg og lage mat på
bål. På kvelden blir det quiz med temaer fra dagens aktiviteter
med premiering. 

Dato: Fredag 3. mai til søndag 5. mai 
Turstart: Kl. 17:00 ved Ravnsjøhytta i Svinndal
Adkomst: Kjør til Svinndal i Våler. Ta Fjellveien inn ved kirken og 

kjør frem til bommen. Gå derfra ca. 1.5 km til Ravnsjø
Turledere: Connie Rossing 932 73 454, Robin Simonsen 994 34 297, 

Frida Sølvsten 976 40 858
Pris: Medlem kr. 300.-/Ikke medlem 500.- inkludert mat.

For mer info, påmelding og betaling: 
www.dntvansjo.no 

8. mai – Opptur for 8. klassinger 
OPPTUR er en nasjonal skoleturdag der 8. klassinger over hele
landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og
naturopplevelser. DNT Vansjø har den glede å ønske 8. klasser i
Råde, Rygge, Våler og Moss velkommen til å være med på
denne turdagen. 
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8. mai – Nærtur.  
Fra Klypen til Bernstøtta i Våler. 
Turen starter på Klypen og følger skogsvei og sti fram til 
Bernstøtta.  Kl. 18:00 avholder Våler Forsvarsforening en minne-
seremoni ved Bernstøtta – stedet hvor radiosender Uranus ble
bragt til taushet 22.juli 1944.  Retur til Klypen etter seremoni og
skaukaffe.

Dato: Onsdag 8. mai
Turstart: Kl. 17: 00 fra FV 120 ved Klypen Agility
Adkomst:  Kjør forbi Mosseporten, kjør over Rødsund bru, ta av 

FV 120 mot Elvestad, etter ca. 3 km finner du Klypen 
gård på venstre side.  Parkering på Klypen Agilty.

Varighet: Ca. 4 timer.
Terreng: Skogsvei, skogstier.  Passer dessverre ikke for 

barnevogn.
Turledere:  Helge Jodalen, 414 24 878, Henry Mogstad 90537988     

11. - 12. mai
10 års utebursdag i Nesparken

DNT Vansjø feirer 10 års jubileum med å arrangere en stor
camp i Nesparken fra lørdag til søndag. Mer info kommer fra
DNT Vansjø. Følg med på vår nettside og sosiale medier.
www.dntvansjo.no

19. mai - Nærtur i kulturlandskapet på
Spjærøy på Hvaler
Turen starter på Sand Marina, Spjærøy. Vi beveger oss fra skogs-
terreng langs ryggen på Holmetangen til svaberg på Spjærodden.
Underveis stanser vi på en utkikksplass med god sikt til kjente
landemerker på havet (om været er på vår side).
Vi følger gamle stier innover i Spjærkilen og har en god rast på
småbruket på Grønnet. Her er det mulig å høre litt historie om
steinhoggere og livet på Hvaler i gamle dager.
Etter rasten returnerer vi til Sand Marina.

Dato: Søndag 19. mai 
Turstart: Kl.11:00 søndag fra Sand Marina
Adkomst: Kjør riksvei 108 fra Fredrikstad mot Hvaler. På Spjærøy 

følg skilting til Sand.
Varighet: Vel 4 timer m/pauser (drøyt 7 km)
Terreng: Stier – skogsveier – fjell, noe opp og ned. Til tider 

ulendt terreng. Passer ikke for barnevogn.
Turleder og historieforteller: 

Per Olav Eliassen tlf. 473 18 341  
Annet: Husk gode sko og niste!

26. mai - Nærtur
Vandretur på Bastøy
DNT Horten og Horten Kulturkontor arrangerer tur til Bastøy.
For mer informasjon angående tider, pris og påmelding se vår
nettside www.dntvansjo.no eller DNT Horten på
https://horten.dnt.no/ 

26. mai - Nærtur. 
Tur til Nøkkelandsdelet, Bikkjemåsan, 
Tremannsdelet, Slettemåsan og Skihytta i
Mossemarka
Turen går fra Noreødegården til Nøkkelandsdelet. 
Deretter følger vi stien i retning Bikkjemåsan og videre til 
Tremannsdelet.
Vi observerer de nye kloppene i området og spaserer videre på
østsiden av Slettemåsan opp til Skihytta. Derfra går veien ned 
tilbake til Noreødegården.  

Dato: Søndag 26. mai 
Turstart: Kl. 11:00 ved på P-plass ved Noreødegården
Adkomst:  Kjør fra Moss  på RV 19 gjennom Mosseporten og rett 

frem. Ta til venstre etter Mosseporten Senter. Fortsett 
bak senteret og ta veien til P-plassen på 
Noreødegården.

Varighet: Ca. 3 timer inkludert rast utenfor Skihytta, ca. 7 km.
Terreng: Skogstier, noe bratt terreng. Passer ikke for barnevogn.
Turledere: Vera Bromander 907 91 671, 

Svein Bromander mobil 906 86 483

Juni - DNT Junior
Elvesafari, med kano ned Nordbyelva  
(Påmelding)

Vi setter ut kanoer på utsettingsplassen ved fv 115 og padler 
3 km fra elveplassen og ut i Rosefjorden og videre nedover i 
Vansjø. Dato og all annen informasjon: Følg med på vår 
facebookside dnt vansjø junior
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1. - 2. juni - Kajakk overnattingstur med
DNT Horten til Tønsberg Skjærgård
I samarbeid med DNT Horten inviterer vi alle med våttkort
eller tilsvarende kompetanse til kajakktur med overnatting. 
Overnatting i telt eller lignende. Alle deltagere må være 
selvforsynte med utstyr, vann og proviant. Program finner du
når turen nærmer seg på vår nettside www.dntvansjo.no og
vår facebookside Dnt Vansjø kajakk.

Dato: 1. - 2. juni 2019
Oppmøte: Kl. 11:00 på fergekaia i Horten.
Varighet: To dager
Turansvarlige: DNT Horten
Kontakt: Per Olav Eliassen, 473 18 341 
Påmelding:per.olav.eliassen@dnt.no
Annet: Våttkort eller tilsvarende erfaring er obligatorisk.

14. - 16. juni – DNT Ung 
Klatrehelg på Hankø

Dette er helga for deg som vil prøve klatring for første gang og
for deg som har klatret en stund, men kanskje kan lære nye triks.
Bli med oss på ei aktiv og hyggelig helg på Hankø!

Dato: 14. – 16. juni.
Turstart: Lørdag 15. juni på Hankø Marina. Tidspunkt blir lagt ut 

på vår nettside når avreise nærmer seg. Vi tar båt 
over til Hankø. 

Vi finner en passende teltplass og setter opp camp. Deretter nyter
vi en hel dag i klatreveggen! Kanskje blir det også tid til
rappellering. På kvelden koser vi oss med god middag og lek og
moro. Det er alltid god stemning på idylliske Hankø! 

På søndagen spiser vi frokost i camp. Vi pakker sammen sakene
våre og gjør oss klar for enda en dag i klatreveggen. Omtrent
klokka 15:00 setter vi nesen tilbake mot båten til Hankø Marina
etter en herlig helg på klatreparadiset Hankø.

Klatreerfaring: Alle er velkommen! Du trenger ikke ha klatre-
erfaring fra tidligere, men det er selvfølgelig bare fint 
om du har vært i veggen før. Hankø er et stort 
område, med utfordringer for både nybegynnere og 
mer erfarne klatrere.

Pris: Kr 400,- inkluderer middag, og instruktørkostnader for 
medlemmer. Kr. 250.- i tillegg for ikke-medlemmer
NB! Deltakerne sørger selv for sine transportkostnader.  

Påmelding: www.dntvansjo.no
Turleder: Martin Michalsen 947 83 767

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet, da
denne aktiviteten er noe væravhengig

16. juni – Sykkeltur i Follo syd 

Turen starter ved Kambo stasjon og følger Osloveien nordover til
Sonsveien stasjon.  Ferden videre går mot Såner kirke med en
liten pause. Gjennom Hølen tar vi det rolig for å få et lite inntrykk
av stedet.  Etter Nickelsens Kyllingoppdrett så sykler vi Elveveien
langs Såna (Hølenselva).  I Son fortsetter vi mot Stamnestjernet
ved Kjøvangen, hvor vi tar en gåtur opp til Vardåsen (ca 1 km).
På toppen nyter vi matpakka til nydelig utsikt over fjorden mot
Bevøya og Hurumlandet.
Vel nede ved syklene igjen vender vi nesa mot Son, hvor vi triller
syklene langsetter bryggene. Deretter fortsetter vi mot Brevik og
Sjøhagen. Turen avsluttes der vi startet, på P-plassen ved Kambo
stasjon

Dato: Søndag 16.juni
Turstart: Kl. 11:00 på  P-plassen ved Kambo stasjon (med 

innkjøring like nord for stasjonen)
Adkomst: Kjør Osloveien nordover fra Tigerplassen, til 

parkeringen  på Kambo stasjon.
Varighet: 4 – 4.5 timer, ca 24 km.
Terreng: Asfalt og grusveier, delvis på sykkelstier, men også noe

på bilveier. Vi sykler i kupert område.
Annet: Påbudt med sykkelhjelm, og anbefaling om bruk av 

refleksvest pga strekninger med mye biltrafikk 
Turleder: 1: Jørn Holløkken 916 59 981, 

2: Britt Elisabeth Røhnebæk  458 66 802, 
3: Thorbjørn Eriksen 959 44 372
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25. - 30. juni - Kajakkgruppa feirer 
DNT Vansjøs 10 års bursdag med padling
Vansjø rundt
Turen starter på Holmsbu (ved skytterhuset på Krapfoss), Moss,
og vi padler dagsetapper på ca 20 kilometer til fine steder
langs Vansjøs bredder egnet for telting/hengekøyer. Vi ønsker
å padle langs mesteparten av Vansjøs kystlinje på denne turen.

Det legges opp til ca 1,5 times padling, pause, så ca 1,5 times
padling per dagsetappe. Tidene vil kunne variere noe,
avhengig av vær og ønsket camp-sted. Det blir ny DNT-camp
for hver kveld, og det forsøkes å legge opp til en rute slik at
det går an å bli med på turen en eller flere dager, da med start
fra forskjellige utsettingsplasser. 

Turen er planlagt å vare fra tirsdag til søndag med til sammen
fem overnattinger i naturen. De som er med på enkeltetapper
må påregne å padle tilbake til bilen uten turledere til stede.
Den totale padlelengden er ca 120 kilometer, og vi ender opp
der vi starter, Holmsbu.

Dato: 25. juni – 30. juni
Turstart: Padleklar kl. 17:00 fra Holmsbu.
Varighet: 6 dager/5 overnattinger.
Pris: Medlemer gratis / Ikke medlem kr. 695,-
Hovedturleder: Anette Heggem, tlf 922 00 755
Krav: Alle må være selvforsynte med mat/vann og holde 

eget utstyr til padling og overnatting. Krav til 
deltakelse er at en har grunnkurs i havkajakk, eller 
tilsvarende (kan både redde/bli reddet med 
kameratredning). 

29. juli - 3. august - DNT Ung - Ukestur i 
Rondane inkludert rafting
Rondane er et praktfullt fjellområde. Det ligger sentralt og er et
viktig rekreasjonsområde for store deler av Sør-Norge. Det er delt
i tre markerte fjellgrupper, alle med topper på over 2000 meter

Dato: 29. juli - 03. august  
Turstart: Oppmøte på Moss Jernbanestasjon kl. 06:30
Alder: 16-30 år.
Turbeskrivelse: 
Dag 1. Vi tar toget fra Moss for så å ta toget til Oslo S, her 

bytter vi tog. Toget stopper på Hjerkinn, hvor vi spiser 
en liten lunsj før vi beveger oss i retning av 
Grimsdalshytta. Dagsetappen er ca.16 km.

Dag 2. Etter en god natt søvn tar vi fatt på turen til 
Dørålseter, etappen er ca. 15 km lang.

Dag 3. På dag 3 har vi en mulighet til å få inn minst en 2 000 
meters topp. Dagens etappe går over Høgronden 
(2118) og ned til Bjørnhollia. Dagens mars er i utgangs
punktet turens lengste på ca. 20 km.

Dag 4. Nå skal vi til Rondanes storhytte, Rondevassbu. Dette 
er en rolig og fin dagstur, 14 km i nesten rett luftlinje. 

Dag 5. Dette blir trolig den store topptur dagen! Om vi ikke 
gikk Storronden i går så kanskje vi kan gå den i dag? 
Uansett så prøver vi på en tur til Rondeslottet som er 
selve kronjuvlen i Rondane med sine 2 178 moh. 
Denne toppen gås via Vinjeronden (2 044). Om man 
tar med Storronden så er det 3 topper a 2 000 meter 
på en dag, det er noe å skryte av

Dag 6. I dag så skal vi ta den korte turen ned til Spranget hvor 
bussen går videre til Otta tidlig på morgenen. Ifra Otta 
tar vi turen ned til Sjoa. Her kan du som ønsker være 
med på rafting på formiddagen. Etterpå kommer vi 
oss til Otta og tar toget hjem til Oslo. 
Deltakere må selv dekke rafting, men vi booker inn 
gruppa. Vi er ikke tilbake i Oslo før sent lørdag kveld. 
For mer detaljert turprogram se vår nettside 
www.dntvansjo.no 

Overnatting vil foregå på betjente hytter, ta derfor med enten 
lakenpose, sovepose eller sengetøy.

Mat: Det vil bli servert 3 rettes middag på alle hyttene vi 
overnatter på. Samtidig får vi frokost og muligheten til 
å smøre en matpakke. Utover dette er det lurt å ha 
med litt tur snaks til de små pausene på dagsturene. 
Om du skulle ha noen allergier, gi beskjed til 
turlederne, så finner vi en løsning på dette  

Utstyr: Følg DNT’s pakkeliste for sommerturen:
https://www.dnt.no/artikler/turtips/7080-pakkeliste-
for-sommerturen/ 

Pris: DNT-medlem: kr 4 000,- Ikke-medlem: kr. 5 000
Turledere: Robin Martens Simonsen tlf. 994 34 297 og 
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no
Turledere: Robin Martens Simonsen tlf. 994 34 297 og 

Connie Elisabeth Rossing tlf. 932 73 454
Spørsmål? Hvis det er noe dere lurer på er det bare til å ta 

kontakt med turlederne. Ellers finner du en mer ut-
fyllende turprogram på vår nettside www.dntvansjo.no 
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August - DNT Junior
Bursdagspadling i Vansjø 
Vi møtes ved Vaskeberget i Rygge hvor vi prøver oss i kajakk.
Kort innføring i padleteknikk, finner balansen, div. lek og
kanskje du har lyst til å prøve på en velt og kameratredning?
Dato og all annen informasjon: Følg med på www.dntvansjo.no

2. - 4. august - Kajakk helgetur til Akerøy
på Hvaler  
I samarbeid med DNT Horten inviterer vi alle med våttkort
eller tilsvarende kompetanse til kajakktur med overnatting på
Akerøya, Hvaler. 
Overnatting i telt eller annet. Alle deltagere må være 
selvforsynte med utstyr, vann og proviant.
Nærmere program kommer når turen nærmer seg. Følg med
på vår nettside www.dntvansjo.no og vår Facebookside DNT
Vansjø kajakk. (Destinasjon vil endres ved ugunstige 
værforhold)

Dato: 2.- 4. august 2019
Oppmøte: Kommer ved påmelding
Varighet: To eller tre dager
Turansvarlige:DNT Vansjø og DNT Horten
Kontakt Per Olav Eliassen tlf. 473 18 341  
Påmelding:per.olav.eliassen@dnt.no
Annet: Våttkort eller tilsvarende kompetanse er obligatorisk.

4. august – NÆRTUR 
Vandretur på Bastøy
DNT Horten og Horten Kulturkontor arrangerer tur til Bastøy.
For mer informasjon angående tider, pris og påmelding se vår
nettside www.dntvansjo.no eller DNT Horten på
https://horten.dnt.no/ 

6. – 9. august. Friluftsskolen i Moss
Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10 til
13 år. Målet med Friluftsskolen er å gi deltagerne en positiv og
lystbetont introduksjon av friluftsliv i nærmiljøet og skal legge til
grunn sunne og gode friluftsvaner. I år blir det fjerde året på rad
vi arrangerer dette sammen med Oslofjorden Friluftsråd, og vi
gleder oss til ei aktiv uke til lands og til vanns.

16. - 18. august. - DNT Ung 
Fisketur på Norefjell   
Norefjell er et fjellmassiv mellom Eggedal i vest og Krøderen og
Hallingdal i øst. Norefjell er et av de mest dominerende 
fjellpartier i Sør-Norge, og regnes som Oslos nærmeste høyfjell.
Terrenget er kupert med Høgevarde som høyeste punkt (1459
m.o.h.)

Dato: 16.-18. august  
Turstart: Oppmøte på jernbanestasjonen i Moss kl. 17:00
Aldersgruppe: 16-30 år.
Turbeskrivelse: 
Dag 1. Den første dagen går mest med transport 

opp til fjellet. Campen settes opp på Sandvasseter like 
ved Jøslivatn, mens matlagingen blir satt i gang. Fisking 
utover kvelden er absolutt en mulighet for de ivrigste. 

Dag 2. Fra Jøslivatn går turen videre innover på Norefjell i 
retningen Gråfjell. Med mange fiskemuligheter 
underveis blir dette en morsom dag. Målet for dagen 
er Donkelitjennet, som blir dagens endestopp. 
Matlaging, avslapping, spill, fisking og kos skaper 
kveldsstemningen. 

Dag 3. I dag skal fiskelykken brukes opp samtidig som turen 
går tilbake mot startstedet på Sandvasseter. Fortsatt 
mange fiskevann, bekker og kulper å teste ut på 
denne delen av turen også. Noen av vannene er 
Holmevatn, Nedre Sandvatn og Kvelvsavatnet.

Overnatting: Overnatting vil være i telt, lavvo eller under åpen 
himmel ved godt vær.

Mat: Vi vil stille med middag på fredag og lørdag samt 
frokost og lunsj lørdag og søndag. Om det ønskes noe 
snaks til eksempel underveis på turer og kveldskos, 
oppfordrer vi til å ta med det selv. 

Utstyr: Ta med sovepose, liggeunderlag og fiskeutstyr. Gode 
sko, varmt nok tøy, et skift, regntøy hvis det blir 
aktuelt, spisesett, toalettsaker, to drikkeflasker, pakke 
til dels vanntett er alltid lurt…

Pris: Medlem: 600 kr / Ikke medlem: 850 kr 
Inkludert i prisen er også transportutgifter tur/retur 
og fiskekort.

Turledere: Robin Martens Simonsen tlf. 99434297 og 
Martin Michalsen tlf. 94783767

Spørsmål? Hvis det er noe dere lurer på er det bare til å ta 
kontakt med turlederne. Meld ifra om eventuelle 
allergier og aktuelle sykdommer, slik at vi kan legge til 
rette for dette.
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25. august - Barnas turlag 
på spennende stier til Vardåsen i 
Mosseskogen
Spennende og skumle historier i Mosseskogen. 

Turen starter ved "Retterstedet" ved Mosseskogen. Vi følger stien
mot Vardåsen. Ved gravrøysa fra bronsealderen på Vardåsen får vi
en fantastisk utsikt over Jeløya og Oslofjorden nordover til Son.
Videre går vi ned til Molbekktjernet og ser på restene av renna
som ble brukt til å frakte isblokker ned til Mossesundet. 
Ved Molbekktjernet tar vi en rast. Ta med niste og rikelig med
drikke. 
Vi avslutter med å gå den gamle Kongeveien og stopper ved
stedet der en postfører fra Christiania ble ranet 1. desember 1815.
Han ble overfalt og ranet for 3000 riksdaler på Kongeveien. Den
32 år gamle Brede Nord ble dømt til døden for ugjerningen, og
straffen ble fullbyrdet ved halshugging på gjerningsstedet i 1817.
Derfor er dette stedet kalt «Retterstedet». 

Dato: Søndag 25. august
Turstart: Kl. 10:00 ved «Retterstedet», enden av Gamleveien 

ved Mosseskogen.
Adkomst: Fra Kiwi på Tigerplassen; følg Osloveien sydover mot 

Verket, passer Verket skole, ta Gamleveien til venstre 
og kjør til enden. Her står det infoskilt og P.

Varighet: Ca. 3 timer inkludert pauser.
Terreng: Turstier, grusvei og skogsstier, 

Passer ikke for barnevogn
Turledere: Bjørn Christensen 936 19 414 

Per Olav Tveit 915 42 855

30. august  - 1. september - DNT Ung. 
Kanotur i Vansjø med «Natt i naturen»   

Bli med oss på en opplevelsesrik kanotur gjennom Vansjø.
Opplev naturen og dyrelivet på nært hold, Vansjø er en stor
innsjø med mange små spennende øyer og fortidsminner.  

Dato: 30. august – 1. september
Turstart: Oppmøte ved Elveplassen ved fv115 i Våler kl. 17:00
Aldersgruppe: 16-30 år.
Turbeskrivelse: 
Dag 1. Vi padler fra Elveplassen tre kilometer ned 

Nordbyelva og ut i Rosefjorden i Vansjø. Herfra 
fortsetter turen noen kilometer videre mot 
Daumannsholmen som trolig blir dagens 
overnattingssted. Vi lager mat og har en hyggelig 
kveld med lek og moro. Kanskje noen vil teste 
fiskelykken?

Dag 2. Lørdagen starter med å spise en deilig frokost, og vi
koser oss. Vi pakker sammen camp og fortsetter 
turen gjennom Vansjø. Langs Gressøya mot Gudøya 
og deretter til Holmelandet. Fra Holmelandet går 
turen inn i Sunda til Abbor’n og Driter’n hvor 
dagens etappe ender. På kvelden lager vi mat og 
koser med slakkline og kubb.

Dag 3. Søndag så tar vi en rolig frokost og nyter naturen 
og dyrelivet, før vi rydder ned leieren og padler til 
Vaskeberget i Rygge. Antatt ankomsttid er ca. kl. 14:00.

Overnatting: Overnatting vil være i telt, lavvo eller under 
åpen himmel ved godt vær. Det er også gøy å sove i 
hengekøye om været skulle tillate det.

Mat: Vi vil stille med middag på fredag og lørdag samt 
frokost og lunsj lørdag og søndag. Om det ønskes 
noe snaks til eksempel underveis på turer, og 
kveldskos oppfordrer vi til å ta med det selv. 

Utstyr: Ta med sovepose, liggeunderlag og eventuelt 
hengekøye. Gode sko, varmt nok tøy, et skift, 
regntøy hvis det blir aktuelt, spisesett, toalettsaker, 
drikkeflaske, pakke til dels vanntett er alltid lurt

Pris: DNT-medlem: 250kr Ikke-medlem: 500kr
Påmelding og betaling: www.vansjo.no 
Turledere:Robin Martens Simonsen, 994 34 297 og 

Harald Bachmann Fogth 959 23 466 
Spørsmål? Hvis det er noe dere lurer på er det bare til å ta 

kontakt med turlederne. Meld ifra om eventuelle 
allergier og aktuelle sykdommer slik at vi kan legge 
til rette for dette.
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På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019

September - DNT Junior
Sykkeltur til Ødemørkstua 
Vi sykler fra Noreødegaard og gjennom skogen til Ødemørk-
stuen. Her blir det pause og litt førstehjelp før vi sykler tilbake
igjen.
Dato og all annen informasjon: Følg med på www.dntvansjo.no

1. september – 
«Kom deg ut dagen» og Familiedagen.
Vi gleder oss til det årlige fellesarrangementet med vår Kom deg
ut-dag og mange andre lag og foreningers Familiedag i 
Mossemarka. Dette har blitt en hyggelig tradisjon for små og
store. Vi tilbyr aktiviteter som rebusløyper, støvelkasting, 
styltegåring, kasting på boks, quiz, skyting med luftgevær, 
kaninhopping, prøvesmaking av årets røkte makrell,
soppsuppe/brenneslesuppe, vafler, pølser, rådyrtallerken og mye
mer. Premier til alle barn!

Dato: Søndag 1. september
Tid: 11:00 – 15:00
Sted: Jegerhytta ved Trapbanen i Mossemarka

Følg med på annonsering i lokalavisene, Facebook 
og Twitter, www.dntvansjo.no

7. - 8. september - Barnas Turlag
Turbocamp på Ravnsjøholmen

Vi ønsker atter igjen barn i alder 8 – 12 år med foreldre vel-
kommen til Turbocamp på Ravnsjøholmen.  Her blir det over-
natting i lavvo, telt eller gapahuk. Det blir padling med kano,
kart/kompass, fiske, matlaging i det fri og andre morsomme 
aktiviteter.

Dato: Lørdag 7. til søndag 8. september
Turstart: Fellesavgang lørdag kl. 11:00 fra Klengstua, Svinndal.  

(Fra Svinndal kirke: Fjellveien sørover til veis ende). 
Ca. 2 km gange. 

Varighet: Fra lørdag kl. 11:00 til søndag rundt lunchtider 
Annet: Nærmere informasjon om pakkelister med mer 

kommer i august. Man trenger blant annet utstyr for 
overnatting utendørs. Vi har mulighet for å låne ut 
noe utstyr. Turutstyret vil bli fraktet med henger og båt.

Pris: Medlemmer gratis, Ikke medlemmer Kr. 200.- for barn/ 
Kr. 300.-. for voksen. Inkluderer alt av aktiviteter, samt 
fellesmiddager.

Påmelding:Innen 1.september på www.dntvansjo.no
Turleder: Christen Stray 996 98 817, Karianne Nyheim Stray, 

Lars Espen Benjaminsen
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På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019

8. september – Nærtur 
Oven - Hestholmen
Turen starter ved Brygga ved Kokholmsund og vi vandrer på
grusvei til Holmen, hvor det "i gamle dager" kun var tre hus med
fastboende.

Først går vi nord på øya til en gravrøys med utsikt til Kurefjorden.
Derfra videre vestover hvor vi tar av på en sti ned til sjøen. Der ser
vi rett over til Sildebaugen og vi følger stranda til Friarealet. 
Her blir det pause hvor vi nyter utsikten fra toppen av svaberget
til Kokholmsund og ytre Oslofjord.
Vi vandrer videre langs stranden. Før vi returnerer tilbake til
Brygga tar vi en liten "svingom" forbi butikken til Bestemors kafe
og til "Pinseleieren". Vi fortsetter ned til Kjærringbukta, hvor det
er en fin badestrand. Turen avsluttes ved Brygga.

Dato: Søndag 8. september
Turstart: Kl. 11:00 fra Brygga på Oven
Adkomst: Fra rundkjøringen Rygge/ Råde følg Saltnesveien 116 til 

Heia, Ovenveien 351 til Oven, 5 km, forbi butikken og 
veien rett fram til parkering ved Brygga.

Varighet: 3 timer, 5 km
Terreng: Grusvei, sti og langs stranda hvor det er noen steiner. 

Kommer man med barnevogn, kan det lett velges 
alternativ vei. 

Turleder: Nille Oven  970 66 836

13. - 15. september – DNT Ung  
Bursdagscamp
DNT Vansjø feirer 10 år, og DNT ung Vansjø feirer 5 år! 
For 5 år siden hadde DNT ung Vansjø sin første tur til Ravn-
sjøholmen under åpningen av DNT hytte nr. 508, Slottet. Finnes
det da noe bedre enn å ha en bursdagscamp nettopp på 
Ravnsjøholmen?
Dag 1. Avreise fra Moss kl. 16:30. Oppmøte på DNT sine 

lokaler i Vålervegen 149, Moss. Herfra kjører vi til 
Svinndal. Samkjøring er god kjøring. Fra parkerings-
plassen er det en kort tur (20 min) å gå inn. Her slår vi 
leir for helgen og nyter en kveld i det fri. 
Er vi heldige med været så kan vi sove under åpen 
himmel og i hengekøye. Vi har også to flotte 
gapahuker til disposisjon. 
Kveldsbadet kan vi ta i Ravnsjø? (Husk badetøy.)

Dag 2. På lørdagen blir det mange forskjellige aktiviteter som 
padling med kano, volleyball, vedstabelkonkurranse, 
rappellering og hinderløype. Vi kommer til å legge opp
til en dag med masse ulike utfordringer for enhver.
Det blir også muligheter for å prøve klatring og 
buldring for de som ikke har gjort det før.
Vi avslutter lørdagen med en skikkelig 
bursdagsmiddag. 

Dag 3. Søndagen sover vi ut, lager en skikkelig frokost og 
kaffe fra bålkjelen nytes. Hva med å ha en liten 
rebusløype og noen bursdagskonkurranser? Vi deler 
opp i lag og kjører litt lek og sprell på holmen og 
området rundt. Vi spiser en litt tidlig middag før vi tar 
fått på veien hjem. 
Vi går tilbake til parkeringen og kjører tilbake til Moss. 
Ankomst DNT kontoret ca. kl. 16:00

Pris: Kr. 150.- medlem / Kr. 350.- ikke medlem
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no
Turledere: Martin Michalsen 947 83 767, 

Robin M. Simonsen 994 34 297
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15. september – Nærtur og bursdagstur
Årvolltangen rundt 
En av de første nærturene vi hadde, da vi startet opp i 2009,
var på Årvolltangen. Derfor blir det i år en liten 10 års 
bursdagsmarkering ved Elverhøy.
Årvolltangen har et vakkert, trolsk landskap med gode stier på
kryss og tvers. Vi tar turen fra Storebaug via Hvalbukt og
videre mot Ravnefjell. Her har vi flott utsikt over Årvollfjorden
mot Dillingøya. Underveis videre passerer vi speidernes hytte
Canada og gapahuken ved Grevlingbukt. Nesten helt ytterst
på Årvolltangen, ved Elverhøy, tar vi en god rast med litt 
ekstra servering. På tilbaketuren følger vi Mosseelva, hvor vi
blant annet kan se over til Ridderspranget og Nesa til han Nils,
og vi avslutter ved Storebaug.

Dato: Søndag 15. september
Turstart: KL. 11:00 fra Minnesteinen bak Shellstasjonen ved 

Storebaug ved E6.
Varighet: 3-4 timer inkludert rast i rolig tempo, ca. 8 km
Terreng: Gode skogstier, ikke lett for barnevogner
Turledere: Sigurd Karlsen 995 46 602, 

Olaf Schmedling 952 53 144

21. og 22. september – Trefjellsturen på
Jeløy  
1. Jeløy Speidergruppe arrangerer Trefjellsturen på Jeløy.
Turene går til Rødsåsen, Rambergåsen og Bjørnåsen. Se an-
nonse i Moss Avis og på nettsiden til 1. jeløy speidergruppe.

22. september - Nærtur
«Tre topper på en dag» på Jeløy Moss
DNT Vansjø vil,under speiderens Trefjellsturhelg, gå alle tre 
toppene på èn dag. Vi starter ved Hoppern skole og går til 
Rødsåsen (Alby) 3.5 km, 45 min. Fra Rødsåsen til Rambergsåsen 6.5
km, 90 min.  Fra Rambergåsen til Bjørnåsen og ned til Skallerød
gård 5 km, 75 min. Ved Skallerød gård blir det transport tilbake til
Hoppern. Totalt blir det 15 km rolig vandring. Alle som fullfører
får også jakkemerke fra speiderne.

Dato: Søndag 22. september
Turstart: Kl.10:00 fra Th. Kittelsensgate ved Hoppern skole, 

T-merket fra Tronvikveien
Adkomst: Fra Moss over til Jeløy, rett frem i Helgerødgata og 

videre i Tronvikveien - 1.6 km Hoppern skole (nybygg) 
ligger på venstre side over bakketoppen. 

Varighet: 15 km, 5 – 6 timer i rolig tempo. 
Terreng: Grusveier, stier, asfalt. Noen steder litt bratt og kupert. 

Ikke for barnevogner.
Turledere: Nils Jørgen Kraft 951 49 656, Knut Tomt 975 46 462

På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019
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29. september – Nærtur. 
Fra Neset til Femtegjeld i Våler
Bli med på tur og få lokal historie med på kjøpet.
Turen starter med 300 m. på rv. 115. Vi passerer Guttulsrød på
veien til Neset.
Mellom Neset og Femtegjeld ser vi nærmere på bostedene til 
Albert Nordengens forfedre (tidligere ordfører i Oslo). 

Dato: Søndag 29. september
Turstart: Kl. 11:00 fra P-plass ved FV 115, Østfold 

fjernhjelpskolonne/Nordby flyktningleir 
Varighet: 3-4 timer inkludert rast, 6 km
Terreng: Halve delen av turen går på gårdsvei. 

Resten på jorder og skogsti i lett terreng.
Turleder: Terje Lauritzen 917 39 885

Oktober - DNT Junior
Hodelykt tur til Molbekktjernet via Røysåsen
Vi møtes på parkeringen innerst i Gamleveien. Vi går over
Røysåsen til nordsiden av Molbekktjernet for å grille.
Dato og all annen informasjon: Følg med på www.dntvansjo.no

2. - 6. oktober - DNT Ung - Blefjell på langs
Dato: 2.- 6. oktober  
Turstart: Oppmøte på jernbanestasjonen i Moss kl. 10:00
Aldersgruppe: 16-30 år.
Turbeskrivelse: 
Dag 1. Dette blir hovedsakelig en transportdag fra Moss til 

Kongsberg, og fra Kongsberg til busstoppet Løkka Bru 
hvor turen til første hytte starter. Etter 4 km ankommer 
vi hytta Selsli. Der blir det middagslaging og 
forberedelser for turen videre.

Dag 2. Neste dag byr på en 21 km lang etappe. Målet for 
dagen er Sigridsbu, som blir dagens endestopp. 
Matlaging, avslapping, spill, fisking og kos skaper 
kveldsstemningen. 

Dag 3. Fra Sigridsbu går turen 12 km videre langs ryggen på 
Blefjell til Eriksbu. Underveis blir det masse muligheter 
for små toppturer og fotografering. Eriksbu blir 
hytten vi tilbringe natten på.

Dag 4. Turens lengste etappe. Fra Eriksbu, forbi Øvre fjellstul 
og videre til hytta Daggrø er lang fin tur mellom 
Blefjell og Vegglifjell på ca. 24 km. Etter fullført 
dagsetappe settes matlagingen i gang, oppfulgt av 
snacks og kortspill.

Dag 5. Etter en deilig natt på turens siste hytte går dagens 
marsj ned til Veggli sentrum hvor bussen går tilbake til 
Kongsberg. Herfra går turen videre til Moss.

Overnatting: Overnatting vil være på ubetjente DNT hytter. 
Ved godt vær vil det være mulig å sove ute under åpen 
himmel, hvis det er ønskelig.

Mat: Vi vil stille med middag på onsdag til lørdag samt 
frokost og lunsj lørdag og søndag. Om det ønskes noe 
snaks til eksempel underveis på turer, og kveldskos 
oppfordrer vi til å ta med det selv. 

Utstyr: Ta med sovepose, liggeunderlag og fiskeutstyr. 
Gode sko, varmt nok tøy, et skift, regntøy hvis det blir 
aktuelt, spisesett, toalettsaker, to drikkeflasker, pakke 
til dels vanntett er alltid lurt.

Pris: DNT-medlem: Kr. 2 000.- Ikke-medlem: Kr. 2 500.-
Påmelding og betaling: www.dntvansjo.no 
Turledere: Robin Martens Simonsen tlf. 994 34 297 og 

Martin Michalsen tlf. 947 83 767
Spørsmål? Hvis det er noe dere lurer på er det bare til å ta 

kontakt med turlederne. Meld ifra om eventuelle 
allergier og aktuelle sykdommer slik at vi kan legge til 
rette for dette.

På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019
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13. oktober – Barnas turlag på skattetokt til 
Gullholmen fyr
Vi legger ut på tokt til Gullholmen for å utforske øya! Vi går en
rundtur, og på veien leter vi etter huler og rester etter sjørøvere!
Ta med redningsvest til barn og voksne. NB! Værforbehold;
dersom vi vurderer at det er for mye vind og bølger til å legge ut
med båt, går vi turen fra Tronvikstranda og rundt Gullholmsundet
til Kasestranda, og tilbake forbi Kase gård og Andersrød
barnehage. Ta med klær etter vær, matpakke og drikke.

Dato: Søndag 13. oktober 
Turstart: Kl. 12:00 på parkeringsplassen ved Sjekta båtforening 

på Tronvikstranda på Jeløy. 
Gode parkeringsmuligheter.

Adkomst: Følg skilting til Jeløy og Galleri F15. Følg Tronvikveien 
ca 1 km og ta til høyre ned Refsnesalléen ned til 
stranda.

Varighet: 3-4 timer inkludert spisepause 
Terreng: Kyststier og strand. Passer ikke for barnevogn.
Turleder: Christen Stray, mobil 99698817, 

Karianne Nyheim Stray, mobil 90179929

27. oktober – Nærtur. 
På blåmerka sti rundt vakre Brønnerødtjern
Brønnerødtjern er Vansjømarkas skjulte villmarksperle. Turen går
rundt tjernet «med klokka», og det blir flere små stopp underveis.
Matpakken spiser vi på en av de flotte svabergene i vannkanten.
Er du først bergtatt av villmarksfølelsen ved Brønnerødtjern,
kommer du garantert tilbake en annen gang.

Dato: Søndag 27.oktober
Turstart: Kl. 12:00 fra parkeringsplassen ved Dillingøysundet,
tvers ovenfor tidligere Viken Hotell.
Adkomst: Følg riksvei 120 østover fra Moss til Rødsbrua; deretter 

riksvei 115 mot Svinndal til Spar-butikken ved 
Sperrebotn. Sving til høyre mot Dillingøy. Kjør forbi 
broa over til øya, og straks etter er du på P-plassen.

Lengde: Etter sigende ca. 5-6 km. Selve gåturen gjøres på 
1t 15min i hurtig tempo, men vi regner med å bruke 
3-4 timer med stopp og matpause. 

Annet: For det meste god sti, ikke spesielt ulendt. 
Ikke barnevogn. Mulighet for å bli våt på beina, så ta 
på godt fottøy. Turkart Mossemarka og Turkart Våler er 
fine å bruke.

Turleder: Tor Henning Evensen, 938 28 290.

26. - 27. oktober – Kajakk.  
Årets siste kajakk overnattingstur i Vansjø
Vi satser på at isen ikke har lagt seg på Vansjø enda, og
inviterer til en siste overnattingstur. Se facebooksiden vår, DNT
Vansjø kajakk, for mer informasjon når november nærmer seg

2. - 3. november - DNT Junior
Helgetur til Østtorphytta (Påmelding)

Vi drar på helgetur til den flotte hytta til DNT Nedre Glomma,
Østtorphytta, som ligger mellom Sarpsborg og Rakkestad. Her
skal vi prøve oss på kart og kompass, gå og finne et flyvrak i
skogen, lage masse god mat på bål og primus og kose oss på
den fine hytta.
Dato og all annen informasjon: Følg med på www.dntvansjo.no

På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019
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10. november 2019 – Nærtur.
Ishavet rundt i Mossemarka 
Turen går rundt Ishavet Naturreservat forbi Nedre Kjerringbak og
videre på østsiden av Ishavet etter en runde rundt Skaran. Nord
for Ishavet går vi en runde i Eventyrstien mot Kongeveien og 
tilbake til Ødemørk.

Dato: Søndag 10 november 2019 
Turstart: Kl. 11:00 ved Ødemørk
Adkomst: Kjør forbi Kambo, nordover gamle Osloveien. Etter 

bommen på Kambo ta første vei til høyere mot 
Ødemørk (ta av etter hestesenteret og kjør under E6). 
Kjør i retning av Ødemørk, ca. 1 km, og parker på 
P-plass på venstre side, ca. 200 m før Ødemørk i Vestby 
Kommune i Mossemarka). 

Varighet: Ca. 4-5 timer inkludert rast, totalt. Ca. 8,5 – 10 km.
Terreng: Skogsveier og stier, en del ulendt. 

Passer ikke for barnevogn.
Turleder: Vera Bromander 907 91 671

Desember - DNT Junior
Adventstur til Ravnsjøhytta 
I tradisjons tro (andre året på rad!) går vi til Ravnsjøhytta,
lager god mat, har litt aktiviteter og koser oss rundt bålet til
skumringen kommer. Vi går med hodelykt tilbake til
parkeringen.
Dato og all annen informasjon: Følg med på www.dntvansjo.no

13. desember – Kajakktur. 
Luciapadling

DNT Vansjø Kajakk inviterer til Luciapadling. Vi møtes ved 
roklubben, pynter kajakker og er padleklare kl. 18:00. 
Det blir premie til mest kreative båt! Se facebooksiden vår,
DNT Vansjø kajakk, for mer informasjon når dagen nærmer seg.

31. desember Nyttårsbadet på Sjøbadet.

På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019

31. desember - Nyttårsbadet

Nyttårsbadet på Sjøbadet i Moss.
Følg med på facebook og vår nettside.
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Finn frem med DNT VANSJØ
2009 - 2019

Med kart og kompass får du en bedre turopplevelse i DNT Vansjøregionen. Hos Bjørn C i Dyreveien 20 i
Moss kan du skaffe deg kart over disse områdene og andre deler av Norge. De lokale kartene dekker det
meste av turområdene i og rundt Vansjø. Husk kompass.
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På kurs med DNT VANSJØ
2009 - 2019

2. april og 6. - 7. april - Friluftsliv med kajakk
Kurset passer for deg som ønsker å kombinere friluftsliv og
kajakk, og for deg som planlegger lengre turer. 
Ønsker du å utforske skjærgården, Vansjø eller andre områder i
kajakken? På dette kurset lærer du hvordan du skal planlegge
og gjennomføre en overnattingstur med kajakk på en trygg,
sikker og behagelig måte, slik at du utvikler deg både som
padler og friluftsmenneske.
Hele kurset gjennomføres med én teorikveld og én overnattings-
tur (lørdag til søndag). Deltagerne skal selv planlegge, 
gjennomføre planene og ta egne beslutninger underveis.
Temaer vi skal innom er: Planlegging, nødsituasjoner og
sikkerhet, vær, matlaging på bål og primus, allemannsretten,
navigering m.m.
Nærmere kursdato vil du få tilsendt pakkeliste og mer detaljert
kursplan. Du må selv ha egen kajakk og alt av utstyr. Har du ikke
kajakk, kan det leies av DNT Vansjø.
Krav til deltagelse: Våttkort eller tilsvarende erfaring, du trenger
ingen erfaring med friluftsliv fra før. 

Dato: Tirsdag 2.april 18:30 – 21:00 og 
lørdag 6. april kl. 10:00 - søndag 7. april kl. 17:00

Deltagere: Maks 6 deltagere.
Pris: Kr. 1950,- for medlemmer av DNT Vansjø (Inkl. middag)

Kr. 2450,- for ikke - medlemmer (Inkl. middag)
Kursleder: Per Olav Eliassen, per.olav.eliassen@dnt.no 
Påmelding: www.dntvansjo.no

3. - 5. mai – DNT Ung. - Introduksjonshelg i friluftsliv
Er du litt usikker på å dra på tur? Denne helgen gir vi en 
introduksjon i kart og kompass, opptenning av bål, enkel 
førstehjelp, pakking av sekk, hvordan å kle seg og lage mat på
bål. På kvelden blir det quiz med temaer fra dagens aktiviteter
med premiering. 
Dato: Fredag 3. mai til søndag 5. mai 
Turstart: Kl. 17:00 ved Ravnsjøhytta i Svinndal
Adkomst: Kjør til Svinndal i Våler. Ta Fjellveien inn ved kirken og 

kjør frem til bommen. Gå derfra ca. 1.5 km til Ravnsjø
Turledere: Connie Rossing 932 73 454, Robin Simonsen 994 34 297, 

Frida Sølvsten 976 40 858
Pris: Medlem kr. 300.-/Ikke medlem 500.- inkludert mat.

For mer info, påmelding og betaling: 
www.dntvansjo.no 

3 GRUNNKURS HAVKAJAKK
Vi arrangerer Norges Padleforbunds Grunnkurs i havkajakk for
våre medlemmer. Kurset gir de som ønsker det Våttkort 
Grunnkurs Hav.
Varighet: 8 timer begge dager.
Krav: Alle deltagere må stille med egen havkajakk, vest, 

åre, spruttrekk og våt- eller tørrdrakt. Våthansker 
og hette er også å anbefale da det blir mye bading.

Pris: Kr. 2000,- for medlemmer av DNT Vansjø, 
Kr. 2500,- for ikke - medlemmer

Påmelding: www.dntvansjo.no
Antall: Maks 8 deltagere, så førstemann til mølla gjelder.
Annet: Ta med nok drikke og mat for hele dagen.

Kurs 1 - Lørdag 4. mai og søndag 5. mai 
Grunnkurs havkajakk

Tid og sted: Kl. 9:30 lørdag 4. mai og 
Kl. 9:30 søndag 5. mai på Vaskeberget i Rygge.

Kursleder: NPF Aktivitetsleder Benedicte L’Orsa Mortensen, 
tel 957 69 447  

Kurs 2 - Lørdag 25. mai og søndag 26. mai 
Grunnkurs havkajakk

Tid og sted: Kl. 9:00 lørdag 25. mai og 
Kl. 9:00 søndag 26. mai på Vaskeberget i Rygge.

Kursleder: NPF Aktivitetsleder Anette Monica Heggem – 
tlf. 922 00 755.  

Kurs 3 - Lørdag 15 .juni og søndag 16. juni 
Grunnkurs havkajakk

Tid og sted: Kl. 9:00 lørdag 15.juni og 
Kl. 9:00 søndag 16. juni på Vaskeberget i Rygge.

Kursleder: NPF Aktivitetsleder Per Olav Eliassen, tlf. 473 18 343

Kurs i andre Østfoldforeninger
Lørdag 9.  - søndag 10. mars 
Grunnleggende turlederkurs, DNT Nedre Glomma

Søndag 17. mars
Ambassadørkurs, DNT Indre Østfold

Søndag 17. mars 
Nærturlederkurs, DNT Indre Østfold

Tirsdag 26. mars              
Førstehjelpskurs, DNT Indre Østfold

Tirsdag 2. april
Kart- og kompasskurs, DNT Indre Østfold

Torsdag 4. april
Kart- og kompasskurs, DNT Nedre Glomma

Tirsdag 9. april 
DNT Ambassadørkurs, DNT Nedre Glomma

Lørdag 11. mai
Ferskingkurs, DNT Indre Østfold

Søndag 11. august
«Topptaukurs», DNT Indre Østfold

Tirsdag 3. september
Nærturlederkurs, DNT Nedre Glomma

Søndag 15. september
Ferskingkurs, DNT Indre Østfold

Søndag 10. november
«LedkurS», DNT Indre Østfold
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På tur med Barnas Turlag DNT Vansjø
2009 - 2019

Barnas Turlag 2019 
Er du mellom 0 og 12 er du og dine
foresatte velkommen til å være med
Barnas Turlag på turer og aktiviteter!
I 2019 har blir det turer i nærområde,
Turbocamp ved Ravnsjø, Friluftskolen,
Kaptein Rødskjeggs skattekister 
(Se mer side 26).  
Legg merke til nærturen til 
Thorbjørnsrød skanse hvor vi spiser
kveldsmat og har en liten 
bursdagsmarkering fordi DNT Vansjø
fyller 10 år. 
Vi har også «Kom deg ut- dag» med
mye lek og gøy første søndag i
september og første søndag i 
februar hvert år! 

Vi gleder oss!
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På tur med DNT Junior Vansjø
2009 - 2019

NY

GRUPPE

DNT Vanjø JUNIOR
DNT Vansjø Junior er en nyopprettet turgruppe
under i DNT Vansjø. Dette er en turgruppe for
barn/ungdom i aldersgruppen 11-15 år, og 
foreldre er hjertelig velkommen til å være med
på tur. Vi satser på variert friluftsliv, hvor man
får prøvd seg på ulike aktiviteter igjennom året.

Vi har planlagt ca. en aktivitet per måned, men
ikke fastsatt dato ennå, da vi er avhengig av is,
snø, samt å ha med oss turledere fra andre
grupper i foreningen med spesialkompetanse.
Så følg med på facebook-siden vår, turene blir
annonser der!

Bli med på tur da vel!
Gå gjerne inn på facebook-siden vår DNT

Vansjø Junior og still oss spørsmål der, eller
ta kontakt med oss på telefon. 

Elisabeth van der Sijde
Tlf 456 00 136

Nina Lødeng
Tlf 928 88 635   

Turprogam DNT Vansjø Junior 2019
MARS Feltspatgruvene i Råde 
APR Klatring/rappelering i fjellveggen på Sperrebotn/Våler
MAI Jubileums camp i Nesparken
MAI Slangesafari 
JUNI Elvesafari, med kano ned Nordbyelva (Påmelding)
AUG Prøv kajakk i Vansjø * 10 års bursdagstur
SEPT Sykkeltur til Ødemørkstua 
OKT Hodelykt tur til Molbekktjernet via Røysåsen
NOV Helgetur , 2. - 3. november, Østtorphytta  (Påmelding)
DES Adventstur til Ravnsjøhytta
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På tur med DNT Ung Vansjø
2009 - 2019

Vi har et godt og variert tilbud for ungdom og er på
farta nesten hver eneste uke gjennom året. I 2019
har vi lagt spennende planer. Følg med på vår nett-
side www.dntvansjo.no og på facebooksiden DNT
Ung Vansjø. Der finnes mer informasjon om turene
og annet. 

Kontakt Robin M. Simonsen, 994 34 294,
robin@omegaakerholdt.no. 

Foruten onsdagene med kveldsturer eller 
aktiviteter så har vi dette på gang i år:

DNT Ung er ei inspirerende og aktiv gruppe i DNT Vansjø. 

• Jeløy rundt 25. - 27. januar
• Skitur i Nordmarka 8. - 10. februar 
• Tur til Haukenestårnet 1. - 3. mars 
• Snøhuletur Blefjell 5. -17. mars 
• Kanotur i Vansjø 26. - 28. april 
• Introduksjonshelg i friluftsliv 3. - 5. mai
• 10 års Jubileumscamp i Nesparken 11. - 12. mai 
• Klatring på Hankø 14. - 16. juni
• Vandring i Rondane 

med mulighet for rafting i Sjoa     29. juli - 3. august.
• Fisketur med telt/Norefjell 6. - 18. august
• Kanotur & Natt i Naturen 30. august – 1. september 
• 10 og 5 års Bursdagscamp Ravnsjø 13. - 15. september
• Hytte til hytte Blefjell i høstferien 2. - 6. oktober 

For mer informasjon om turene og DNT Ung se vår 
nettside www.dntvansjo.no og på Facebook. 



25

På tur med DNT VANSJØ
2009 - 2019

Kan vi reservere over-
natting på Ravnsjøhytta,
Ravnsjøholmen og
gapahuker i Vansjø?

På Ravnsjøhytta sikrer du deg
sengeplass ved å gå inn på vår
nettside www.dntvansjo.no,
under Hytter og gapahuker
finner du linken til priser og
reservering. Det finnes også eget
rom for hund og en eier. 

Ravnsjøholmen med gapahuker
og Slottet er et campområde 
forbeholdt skoleklasser og andre
barn- og ungdomsgrupper. For
reservasjon for din gruppe ta kon-
takt med oss på 954 32 363.
Enkeltpersoner kan dessverre ikke
reservere, men du kan gjerne
bruke området hvis det er ledig.
Ta gjerne en telefon for å høre
om det foreligger noen gruppe-
reservasjoner når du har tenkt
deg dit. Da slipper du bomtur. 

Gapahuker i Vansjø. Disse
gapahukene kan ikke reserveres,
men det er «først til mølla» som
gjelder. Moss Kommune har 
ansvaret for søppletømming,
tømming av doer, og påfylling av
ved på Grevlinghuken på 
Årvolltangen, Havnahuken på 
Dillingøy, Kvernøyhuken på Store
Kvernøy og Gudøyhuken på
Gudøya. DNT Vansjø har 
ansvaret for vedlikeholdet.

Ungdoms-
fjellturer

VI STILLER MED 2 TURLEDERE
på våre ungdomsfjellturer.
Begge er erfarne og
kvalifiserte.

Hvis du ikke er medlem, så
må det ordnes før avreisen.
Gå inn på våre nettsider
www.dntvansjo.no
klikk på fanen: «Bli medlem»
og meld deg inn.

ÅRSKONTINGENT 2018
- alder 13-18 år Kr. 215,-
- alder 19-26 år Kr. 350,-

ØNSKES MER INFO
ring turlederen.

Påmeldinger

Ved noen få turer er det av
forskjellige grunner
nødvendig for oss å vite hvor
mange som kommer.

MELD DEG PÅ VIA VÅRE
HJEMMESIDER
www.dntvansjo.no
- da får vi de opplysningene
vi trenger om deg.

ETTER PÅMELDINGEN
får du alle opplysninger om
turen og innbetalingsfrister.

GENERELLE VILKÅR
for fellesturdeltakere finner
du også på våre nettsider.

ØNSKER DU YTTERLIGERE 
INFORMASJON ta kontakt
med turlederen.

- ryggsekk, 50-60 liter
- lakenpose
- termos, f.eks. 3/4 liter
- litt gnagsårplaster
- en rull god sportstape
- såpe, klut, håndkle
- tannbørste og tannkrem
- solbriller
- solkrem med minst faktor 20
- fuktighetskrem
- fotoapparat med ekstra batteri

- 1 anorakk
- tynn/lett genser
- 1 vindtett bukse
- 1 par ullsokker
- 2 trøyer
- undertøy og lommetørklær
- lue, skjerf og vanter
- 1 sett innetøy
(f.eks. joggedress og sokker)

- 1 par gode støvler
(MÅ! MÅ! MÅ! være inngått)

- skobørste, impregnering
- 1 par gamasjer (for snø/myr)
- 1 par innesko
- 1 sett regntøy
(jakke, bukse og hodeplagg)

- ei sitteplate
- en shorts

Noe av dette har du på deg - og
klarer du å pakke med mindre
enn en 8 kg’s sekk - så er det bra.

DNT UNG

Utstyrsliste ved fjelltur «Hytte til hytte» sommertid:

2009 - 2019
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Etter en heftig springflo og en av 
vinterens fuktigste netter, våknet
Kaptein Rødskjegg til at skuta hans lå
fortøyd i utkikkstårnet 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 så lang tid å få skuta tømt for
sjøsetting at hele mannskapet ble
landsyke og måtte holde seg ombord på
skuta. Skattekistene ble da igjen på land,
og det er nå opp til deg å lete etter dem
mellom koller og trær.

Fra 13.04 til 14.07 ligger de fire Skatte-
kistene plassert ved Fugleleiken i Rå�de.
Bruk anvist parkering ved Lundebygata 
eller parker ved Råde kirke. 

Fra 19.7 til 7.10 ligger de i Mossemarka syd.
Det enkleste startstedet for skattejakten
er fra parkeringen ved Noreødegården
(innover bak Mosseporten kjøpesenter)
eller fra parkeringen på Vanembukken. 

Kart og mer informasjon finner
du på vår nettside 
www.dntvansjo.no. 

Papirutgaven får du ved
henvendelse hos 

• Bjørn C i Dyreveien 20, Moss, 
• Solgaard Cafè i 

Vålervegen 149, Moss, 
• ByLab i Dronningensgate 15, 

Moss, 
• Moss Bibliotek, Fossen 22, 

Moss, 
• O-Klubbens hus på 

Norødegården, Moss

Husk å ta med fine leker du
ikke bruker lenger til å bytte
mot en anne fin leke i kistene!

For nærmere program se www.skautraverne.no

APRIL: 24.04.19
MAI: 08.05.19 - 15.05.19 - 22.05.19 - 29.05.19
JUNI: 05.06.19 - 12.06.19
AUGUST: 14.08.19 - 21.08.19 - 28.08.19
SEPTEMBER: 04.09.19 - 11.09.19 - 18.09.19 - 25.09.19
OKTOBER: 02.10.19 - 09.10.19 - 16.10.19 - 29.10.19 (Skautraverdagen)

Kaptein Rødskjeggs skattekister

Skautravernes Klubb  – Turdager 2019

DNT Vansjø og litt forskjellig
2009 - 2019

Medlemsutvikling i DNT Vansjø fra 2008 til 2018

År 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018:
Medl. 1096 1340 1512 1534 1536 1598 1744 1957 2163 2351 2552
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Vi i DNT Vansjø er forpliktet til å ta ansvar og grep når det gjelder
miljøvett. Derfor ønsker vi også å ha deg med på laget og har satt
opp noen tips som er nyttig oss alle. 

SØPPELTIPS
Fjern alltid unødvendig emballasje før du reiser/går hjemmefra.
Unngå å ta med engangsartikler.

Ha en tiltenkt plass for skittent avfall, som en pose, lomme eller
boks.

Plukk med deg søppel du finner underveis, selv om det ikke ditt,
også det på gata.

Husk at også organisk avfall kan ha svært lang nedbrytningstid.
En epleskrott tar to måneder for naturen å bryte ned. 

BRUKTTIPS
Friluftslivet kan sette høye krav til hvilket utstyr og klær du
trenger. Heldigvis finnes det gode alternativer fremfor å kjøpe
nytt når du skal på tur.

Det er ikke til å komme unna, bra friluftsutstyr er ofte viktig for
en god naturopplevelse, men dessverre betaler naturen en dyr pris
for vår utstyrshunger, som har vokst seg stor de siste årene. 
Nordmenn er i verdenstoppen på innkjøp av sports- og 
fritidsutstyr. For hver gang vi kjøper noe nytt belaster vi miljøet i
form av forbruk av dyrebare vannressurser, utslipp av klimagasser
og skadelig kjemikaliebruk for å nevne noe. 

"Sats på opplevelser, ikke utstyr"
Turutstyr trenger ikke være nytt for å gjøre nytte. Kjøp brukt, lån 

av venner, og ta godt vare på det utstyret du har så det holder år
etter år. Fyll sportsboden med gode minner, ikke fancy utstyr. La
utstyret være et virkemiddel for gode opplevelser, men husk at 
utsikten ikke blir bedre med årets modell av skalljakka. Kjøper du
mindre, og brukt, sparer du både miljøet og lommeboka.

Se hjemme hos foreldre, besteforeldre, tanter og onkler og
venner. Det ligger utrolig mye utstyr i kjellere og på loft.

Gå på loppemarkeder om våren eller høsten.

På Skattekammeret i Moss kan du kan låne en del utstyr, både til
friluftsliv og sportsaktiviteter.

På apper som Tise, Shpock og Letgo kan man finne mye nyttig. 

På Tise finnes også en egen liste med «DNT ung anbefaler».
DNT-butikker i de store byene har nå bruktstativ med 
kvalitetsprodukter. 

REPARASJONSTIPS
Lær deg å bruke en enkel symaskin. Det er mye lettere enn du
tror. I Mosseregionen finnes det også mange gode skreddere som
hjelper deg med å reparere turtøyet ditt.

Er det bare et lite hull? Da kan du sy sikksakk. Ved større hull kan
du sy på en lapp. Hvis det er en regnjakke med hull i, kan du få
kjøpt en rull med forseglingstape på sportsbutikker, den stryker
du på innsiden og unngår lekkasje.

En del store utstyrsprodusenter, som Bergans, reparerer klærne
dine for en billig penge.

 

MILJØVETT ER LETT, MILJØVETT ER FETT
DNT Vansjø tar vare på miljøet

2009 - 2019

Miljøvettreglene
1. Reis mindre, opplev mer.

2. Sats på opplevelser, ikke utstyr.

3. Fiks alt, alltid.

4. Spis grønt.

5. Samkjøring er bra kjøring.

6. Vær rustet mot uventet søppel.

7. Vis vei. Vær et klimaforbilde.

#miljøvett



28

MARS
DNT V Junior Tur til Feltspatgruvene Råde

1. - 3. DNT Ung Tur til Haukenestårnet Rømskog
15. - 17. DNT Ung Snøhuletur Blefjell

APRIL
DNT V Junior Klatring/Rappellering Sperrebotn Våler

2. Kurs Teori dag 1. Friluftsliv og kajakk Mosseregionen
4. - 7. Fjelltur Vintertur Nythun
6. - 7. Kurs Praksis dag 2 og 3. Friluftsliv og kajakk Mosseregionen
7. april - 14. juli Barnas Turlag Kaptein Rødskjeggs skattekister Råde
7. Barnas Turlag Fugleleiken Råde
22. Nærtur Påsketur til Armrosåsen Våler
24. Nærtur kveld Blomstertur Refsnes - Dragonfjellet Moss
24. Barnas T kveld Bursdagstur til Thorbjørnsrød skanse Moss
26. - 28. DNT Ung Kanotur i Vansjø Vansjø
28. Nærtur Bjørnåsen rundt på Jeløy Moss
30. Sykkeltur kveld Tur i Rygges østre kulturlandskap Rygge

MAI
DNT V Junior Slangesafari

3. - 5. DNT Ung Introduksjonshelg i friluftsliv Våler
4. - 5. Grunnkurs Havkajakk Moss
8. Nærtur kveld Bernstøtta med 8. mai markering Våler
8. Opptur Årvolltangen Rygge
11.- 12. Bursdag Utebursdag i Nesparken Moss
19. Nærtur Spjærøy/Hvaler Hvaler
25. - 26. Grunnkurs Havkajakk Moss
26. Nærtur Til Nøkkelandsdelet, Bikkjemåsan og Slettemåsan Moss  
26. Nærtur Bastøy Horten

JUNI
DNT V Junior Elvesafari med kano i Nordbyelva Våler

1. - 2. Kajakk Tur i Tønsberg skjærgård Vestfold
14. - 16. DNT Ung Hankø klatring Hankø
15. - 16. Grunnkurs Havkajakk Moss
16. Sykkeltur Follo syd. Vestby Kambo
25. - 30. Kajakk Bursdagspadling Vansjø rundt Moss

Hele året med DNT VANSJØ
2009 - 2019

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på www.dntvansjo.no
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JULI
19. juli - 7. okt Barnas Turlag Kaptein Rødskjeggs skattekister Moss
29. jul - 3. aug DNT Ung Vandring i Rondane med mulighet for rafting Rondane

AUGUST
DNT V Junior Bursdagspadling i Vansjø Rygge

2. - 4. Kajakk Akerøy Hvaler
4. Nærtur Bastøy Horten
6. - 9. Friluftsskolen Vansjø Moss
16. - 18. DNT Ung Fisketur på Norefjell med telt Norefjell
25. Barnas Turlag På spennende stier til Vardåsen i Mosseskogen Moss
30. aug- 1. sep DNT Ung Kanotur og markering av «Natt i naturen» Vansjø

SEPTEMBER
DNT V Junior Sykkeltur til Ødemørkstua Moss & Vestby

1. Familiedagen «Kom deg ut-dagen» Moss
7. - 8. Barnas Turlag Turbocamp Våler
8. Nærtur Oven og Hestholmen Råde
13. - 15. DNT Ung Bursdagscamp (DNT Ung - 5 år/DNT Vansjø 10 år) Våler
15. sep Nærtur Rundtur på Årvolltangen Rygge
22. sep Tretoppstur Alle tre topper på en dag! Jeløy
29. sep Nærtur Fra Neset til  Femtegjeld Våler

OKTOBER
DNT V Junior Hodelykttur til Molbekktjern Moss

2. - 6. DNT Ung Blefjell på langs Blefjell
13. Barnas Turlag På skattetokt til Gullholmen fyr Moss
26. - 27. Kajakk Overnattingstur i Vansjø
27. Nærtur På blåmerka sti rundt vakre Brønnerødtjern Våler

NOVEMBER
2. - 3. DNT V Junior Helgetur til Østtorphytta Sarpsborg
10. Nærtur Ishavet rundt i Mossemarka Vestby

DESEMBER
DNT V Junior Adventstur til Ravnsjøhytta Våler

13. Kajakk kveld Luciapadling Moss
31. Nyttårsbad Sjøbadet, Moss

Hele året med DNT VANSJØ
2009 - 2019

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Følg med på www.dntvansjo.no



          

           

            

        

             

    
 

Gode støttespillere til DNT VANSJØ

DYREVEIEN 20, MOSS

For medlemmer 
av DNT Vansjø 

gir Björn C

Ull undertøy 
og ullgensere 

÷20 %

Den lille 
forskjellen

Samarbeidspartner:
Her får du kjøpt kart fra 
hele landet samt 
deponere på DNT-nøkkel.

OBS! Nytt turkartet for Rygge og Råde er
produsert av DNT Vansjø sine medlemmer.

DYREVEIEN 20, MOSS

F   
   

  

  
  

 

2009 - 2019

Sparebanker er ikke helt som andre banker. Vårt overskudd blir nemlig pløyd tilbake i 
lokalsamfunnet i form av støtte til gode tiltak i regi av lokale lag og foreninger. 
Når du velger Marker Sparebank, får du et 
konkurransedyktig banktilbud samtidig som 
du er med på å gjøre kommunen til et enda 
bedre sted å bo.
Telefon 69 81 04 00 
Epost@marker-sparebank.no - www.marker-sparebank.no

Når det gjelder bank, 
er valget enkelt:
velg lokalt!

2009 - 2019
30



Vil du gi din støtte til 
DNT Vansjø?

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, hvor du som registrert spiller kan 

velge ett lag eller én forening som du ønsker å 
støtte - din Grasrotmottaker. 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i:

Organisasjonsnummer: 993 556 661

Din støtte er gull 
verdt!

Gode støttespillere til DNT VANSJØ

     
 

   
 

 
  

 
   

   
 

        
     

  

Har du husket å logge på?
     

 

Registrer hele fem 
familiemedlemmer 

i husholdningen
på samme abonnement

Morgendagens 
nyheter som eAvis 

allerede klokka 22.30 
kvelden før

        
     

  

     

     
 

   
 

 
  

 
   

   
 

Søkbart  
eAvis-arkiv

Få ekstra - en egen eAvis 
med stoff fra resten av 

Norge og verden

     

Her aktiverer du din aID: 
www.moss-avis.no/tilgang/aktiver/minside 

   
 

 
  

 
   

   
 

        
     

  

     

2009 - 2019
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DNT Vansjø fyller 10 år 
2009 - 2019

2019      I naturen er alle velkommen 
Temaet peker på viktigheten av å inkludere ulike 
befolkningsgrupper i friluftslivet – uten nødvendigvis å
skulle fokusere på det spesielle ved gruppa. Det kan
handle om å legge praktisk til rette for de enkle og
nære turene, kommunisere og involvere, bygge rela-
sjoner og løfte fram mangfold som en god samfunns-
verdi.

2020      Det vi er glad i tar vi vare på
Et av stikkordene for dette turåret er «Dine barns
barnebarn». Med denne formuleringen pekes det på
hvordan vi i dag ivaretar natur og miljø. Blir det til
glede eller bekymring for kommende generasjoner?
Andre stikkord: «Det grønne året»,  «Sporløs ferdsel»,
«Grønn T», «Naturfadder».  Med andre ord: Et år med
oppgaver til alle som vil være med! 

2021      Kortreist friluftslivslykke
I våre fire Vansjøkommuner har vi god tilgang på rike
friluftslivsopplevelser i vårt nærmiljø: Vansjø med sine
lange fjorder, små og store øyer, trange løp – og telt-
plasser og gapahuker i fleng! Og en lang og krokete

kystlinje med øyer og andre gode landingsplasser for
kajakkpadlere og andre sjøfarende! Og turstiene er
merket og skiltet fra der mange av oss bor og langt inn
i skogen. Alt ligger til rette for å gjøre nye oppdagelser
i nærnaturen!

2022      De små fellesskap/vardebyggerne 
DNT skaper gjennom sine turer og aktiviteter mange
fellesskap for ulike generasjoner - og på tvers av
generasjonene. Å høre til et sted – og oppleve å være
med og bidra, er av stor verdi for alle.  Vi som er
«innenfor» skal dette året kanskje utfordres til å
invitere flere inn i tur- og dugnadsfellesskapene våre
og løfte fram frivillighetsarbeidet som en viktig
samfunnsverdi.

2023      Det finnes et sted
Et lyrisk og kanskje litt ullent tema, men det handler
om noe så konkret som å ta i bruk «hele» landet som
friluftslivsområde, framsnakke lite kjente områder og
lite brukte hytter og stier. Ikke minst utfordre
hverandre til å prøve seg på nye aktiviteter.

DNT HAR GJORT NOEN VEIVALG FOR 2019 – 2023.   BLIR DU MED VIDERE?

150-årsfeieringen er tilbakelagt og DNT har gjennom landsmøtet 2018 staket ut
kursen for kommende 5-årsperiode. I det følgende kan du lese om hva som vil stå

høyt på agendaen i DNT nasjonalt – og i DNT Vansjø, - i årene som kommer. 
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