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17.07 - 02.10

Skattekister

2018
Barnas turlag

- finn frem med oss!

Den rødskjeggede sjørøveren har seilt opp elven fra sjørøverhovedstaden Son. Rett bak
kommer hans forfølgere som vil stjele skattene som finnes om bord i skuta. I Hølen skynder
Kaptein Rødskjegg og hans menn seg av gårde inn i skogen med fire kister. De vil gjemme
dem for de griske fiendene. Sporene er fulgt langs elven til Smørbekk og opp til området ved
Ødemørk i Mossemarka.
Kaptein Rødskjegg fortsatte flukten til fots gjennom skogene til Sverige. Ryktene sier at han
har kapret til seg en ny sjørøverskute i Østersjøen. Kanskje kommer han tilbake til våre
farvann for å hente skattene?
For å huske hvor skattene er gjemt har en av Kapteinens sjømenn tegnet et skattekart som
viser hvor skattene er å finne. Dette vil han dele med sine unge turvenner i DNT Vansjø og
OK Moss.
Er du mellom 2 og 12 år, kan du få dette skattekartet for å gå på skattejakt!
Ta med noen fine leker du ikke lenger bruker til å bytte med en skatt fra kistene.
Da blir det rettferdig for både barn og sjørøvere.

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

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

Fra 25.03 til 15.07 ligger de fire skattekistene området rundt Ødemørkstua nord i
Mossemarka. Parkeringsplass ved Ødemørkstua.
Fra 17.07 ligger kistene i i skogen rundt Kirkebygden skole/ Folkestad i Våler, hvor de vil bli
liggende til 02.10. Rikelig parkering finnes ved Kirkebygden skole.

Mannskapet ønsker alle en hyggelig tur i skogen og en morsom skattejakt.
God skattefangst!
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Start: N: 59.29.028 Ø: 010.43.705
Kiste: N: 59.29.072 Ø: 010.43.777

Skattekiste 1
Følg stien ned til bekken som renner.
Følg vannet på sin ferd nedover til venstre.
Pass deg for store trær og røtter!
Rundt en sving, snart blir det flatt.
Følg bekken helt til sjørøvernes skatt.
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Start: N: 59.29.207 Ø: 010.43.612
Kiste: N: 59.29.207 Ø: 010.43.756

Skattekiste 2
Følg stien over en bekk og opp til et stikryss.
Ta så "Eventyrstien" videre opp mot høyre.
På toppen av bakken må du gjøre et stopp.
Ta av til høyre og finn skatten på neste lille topp!
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Start: N: 59.29.358 Ø: 010.43.987
Kiste: N: 59.29.416 Ø: 010.43.008

Skattekiste 3
Eventyrstien opp i skogen den går
Følge med og se hvilke overraskelser du får
På toppen av bakken er det steiner og stup
Kista ligger bak her - i kløfta så djup
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Start: N: 59.29.124 Ø: 010.43.370
Kiste: N: 59.29.046 Ø: 010.43.406

Skattekiste 4
Stien du nå skal følge er ganske så ny
De som har lagd den bor kanskje i Vestby?
Blå merker på trærne leder deg hele veien opp.
Det falne treet her kan vise deg mot kistas topp.
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Ødemørkstua

P

Kistene ligger i Mossemarka fra
23.03 - 15.07
Se etter Rødskjeggskiltene !
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Ishavet

MOSSEMARKA

Kistene ligger ved
Kirkebygden/ Folkestad
11.07 - 02.10
Se etter Rødskjeggskiltene !
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KIRKEBYGDEN
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Folkestad
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Kirkebygden skole

Start: N: 59.29.682 Ø: 010.51.679
Kiste: N: 59.29.771 Ø: 010.51.778

Skattekiste 5
Følg blåmerket sti mot Askerødhytta.
Frem til en bekk, den har du nytte´a.
Mot vestre kan du nå følge denne bekken.
Bytt så leke med en du har i sekken.
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Start: N: 59.29.970 Ø: 010.51.704
Kiste: N: 59.29.994 Ø: 010.51.703

Skattekiste 6
Her fra grillplassen kan du se en liten sti.
Frem til mange pinner som noen har hugget i.
Like her fremme er den en liten topp.
En kiste er gjemt mellom lyng og sopp.
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Start: N: 59.29.103 Ø: 010.49.783
Kiste: N: 59.29.104 Ø: 010.49.537

Skattekiste 7
Stien deler seg både til venstre og høyre.
Fortsett rett frem så er du på rett spor.
En liten haug blir etterhvert ganske stor.
Oppe på denne har Rødskjegg lagt en kiste stor.
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Start: N: 59.30.001 Ø: 010.51.471
Kiste: N: 59.30.089 Ø: 010.51.499

Skattekiste 8
Nå har du gått langt så denne skal være lett
Følg bekken som renner i skogen så rett
Følg bare kanten av bekken blå
I skattekista vil du en bytteleke få
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Kaptein Rødskjeggs skattekister er et samarbeidsprosjekt mellom Barnas turlag i DNT Vansjø
og OK Moss.

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

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

Barnas turlag

Velkommen til Barnas Turlag, DNT Vansjø!
For barn mellom 2 og 13 år tilbyr vi spennende nærturer, familiedager, Turbocamp (8-12) og
Friluftsskolen (10 – 13). For mer informasjon se vår nettside: www.dntvansjo.no. Alle er velkommen til å
være med!
Mer informasjon ﬁnner du på: www.turistforeningen.no/vansjo/

DNT Vansjø og OK Moss er på Facebook.
Lik oss og få med deg det som skjer :-)

15

Barnas turlag DNT Vansjø og OK Moss takker våre samarbeidspartnere som
hjelper oss å få dette til. Vi takker også Kaptein Rødskjegg og mannskapet hans
for det ærefulle oppdraget med å gjemme skattekistene deres i skogen!

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

