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LEDER

Kjære dugnadsfolk!

En flott vinter med mye snø ligger bak oss, og 
forhåpentligvis mange fine skiturer er gjennom
ført. Vinteren er også brukt til å legge planer for 
sommerens mange dugnader. I år skulle vi ta 
i bruk et nytt system for påmelding til dugnader 
– frivillighetsregistret. Denne nyvinningen har 
nok gitt oss en del utfordringer, men det ser ut 
som det kan bli et bedre hjelpemiddel når vi får 
brukt det litt mere og det blir mer utviklet. 
Til tross for dette ser det ut som de aller fleste 
dugnader er godt dekket opp, og dugnadsfolket 
har fått de dugnader de stort sett har ønsket seg.

DNT blir 150 år i 2018 og da skal det skje mye. Det er bare å begynne og glede 
seg. Det skal skje mye på hyttene og det blir mange turer. En kan bl.a. bli med 
Monsen på tur, og mye kommer også til å skje i jubileumsuka i Spikersuppa.

Til årets vardekurs er søkningen bra, så jeg tror at rekrutteringen til Dugnads
gruppa også i fremtiden vil være god. Kurset vil i år bli gjennomført på 
Aurlandsdalen Turisthytte. Dette er tidligere Østerbø Turisthytte. Her vil også 
Årsmøtet i dugnadsgruppa bli avviklet 21. til 23. september.

Vi får mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som Dugnadsgruppas 
folk utfører. Det viser at det arbeidet vi har lagt med på å øke kvaliteten på det 
utførte arbeidet har båret frukter. En kjempestor takk til dere alle. En stor takk 
til Lise for alt det arbeidet hun legger ned for Dugnadsgruppa.

Det har de siste årene kommet til noen nye dugnadsledere. Men vi håper at vi 
kan få med oss enda flere. Da vi utlyste oppgavene som OK sist høst kom det 
mange gode søknader inn. Det viser at vi har mange flinke dugnadsfolk i våre 
rekker. Vi ønsker de nye OK og de andre som står på for dugnadsgruppa en god 
sommer.

Med dugnadshilsen
Ole Henrik Brekke
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Tekst og foto: Vibeke Sælen

Dugnadsåret 2018 startet som vanlig med OKsamling og også i år møttes vi på 
Lygnasæter. Fjellet er fremdeles delt inn i 10 områder med hver sin OK. Område
kontaktenes kontrakter utløp 31.12.2017. Nye kontrakter var inngått 1.1.2018. 
6 OK’er forlenget sine kontrakter med nye 3 år. 4 OK’er avsluttet sin kontrakt av 
ulike  årsaker. Breheimen fikk 1 ekstra OK. Dette betyr at vi har fått 5 nye OK’er  
(se info under Kunngjøringer og Adresselister).
 Styret følte nok at en utvidet OKsamling både var nødvendig og ønsket.
Alle gamle og nye OK’er og Styret møttes tidlig fredag formiddag, og som vanlig 
med Varder’n som flue på veggen. Informasjon med mange gode, nødvendige 
og uunværlige råd ble utvekslet.

OK’enes arbeid er Lises forlengede arm i felt. De «forplikter» seg til hvert år 10 dager 
inspeksjon i sitt fjellområde, bli kjent der, inspisere før og etter dugnad. De må bli 
kjent med hyttebestyrere, hyttetilsyn og fjelloppsyn. 
Dugnadsbehov må vurderes og forslag meldes inn, det samme må manglende og 
gammel skilting. Etter alle dugnadene må OK inspisere og rapportere. De må delta 
på  12 samlinger pr år, og holde Lise oppdatert til enhver tid.

OMRÅDEKONTAKTSAMLING 2018

Som vi skjønner bør OK’ene 
være glad i å gå i fjellet, ha 
godt humør, være i god 
form, like å gå alene i fjellet 
og være strålende henrykt 
ved å møte forskjellige 
mennesker. De «gamle» 
Ok’ene mente vel at dette 
siste nesten er det aller 
hyggeligste.

OK’ene skal fra nå registrere alle skiltplasseringer med GPS. Alle fjellområder skal 
etter hvert skifte til nye skilt, område for område. DNT trenger hjelp også fra OK’ene 
med fjellets broer og klopper; GPSmarkere , utarbeide tilstandsrapport og 
bildedokumentasjon. Det samme i våte områder, hvor det kan bli mye slitasje, det må 
evt. tenkes gangbaner og stolper.

Skog og kratt vokser og gror. Vier, bjørk 
og trær må beskrives på rutene. Dette 
bør  tas hensyn til når man beregner antall 
dugnadsfolk. OK’ene må spørre seg; hva 
savnes på ruta av varder, hva slags varder, 
evt. stolper som supplement til varder.

DNTs nettsider er under revisjon.
Nåværende versjoner har mange feil 
og mangler. UTkartene kan man noen 
ganger lure på hvor opplysningene 
hentes fra.

Gjennom årene er mange fakta blitt 
borte. Det må derfor brukes tid for 
justeringer og oppgraderinger av 
rutenettet. OK’ene skal i løpet av året 
logge ruter med GPS.

4 5



Tekst og foto: Vibeke Sælen

Kartverket opererer enkelte 
steder med flere stier på samme 
rute, men hvilken er korrekt?

Det er mulig for OK’ene å legge 
inn rutene direkte på 
Rettikartet.no. Kartverket må 
informeres.

Forsamlingen måpte da vi fikk den merkelige opplysningen at det er EU som 
utarbeider standarder for merking av Norges og DNTs stier!

DNT må derfor bli bedre ved å supplere rutebeskrivelsene i teksten;  
f.eks om det er grov ur, myr, steinete, kupert, broer, klopper osv.

Arbeidsklær for Områdekontaktene skal produseres.

Avgått OK, Anne Sofie Kolderup, gjennomgikk de forskjellige skjemaene.
OK, Gunnar Vestby, orienterte fra egne erfaringer; «Hvordan jobber en OK?» 
Hvordan beregne antall personer til dugnader, bruk av diverse skjema for å holde 
orden på alle rutene i eget fjellområde o.l.

Etter en hyggelig middag fredag kveld med alle OK’er og dugnadsledere samlet vi oss 
lørdag morgen til den årlige dugnadsledersamlingen, i år med 37 deltagere.

Ole Henrik ønsket oss velkommen. Deretter presenterte OK’ene og styret seg.

• Dugnadsgruppa har nå 473 medlemmer.

• I 2018 er det satt opp 29 vardedugnader og 14 hyttedugnader med totalt 200 
deltagere.

• I 2017 var det 15.747 dugnadstimer inkl. styremøter og andre møter.

• For første gang er det i år elektronisk påmelding. Dette har dessverre ikke 
gått helt knirkefritt, men blir nok bra etter hvert.

• Varder’n utgis fortsatt med en trykket og en elektronisk utgave.

• Merkehåndboka er under revidering.

Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i vår lukkede facebookgruppe. Her legges 
ut nyheter, opplysninger og informasjon. Om du synes dette er vanskelig finner 
du oppskriften i alle utgaver av Varder’n.

Vi har fått noen flere nye dugnadsledere. Dette er bra, men Styret ønsker flere.
Det skal ikke mer enn et eller 
to forfall før dugnadskabalen 
blir vanskeligere å organisere. 
Dette blir en større og større 
utfordring. 
Oppfordringen blir da;  
meld deg som dugnadsleder 
(se side 35).

DUGNADSLEDERSAMLING 2018
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DNT fyller 150 år i 2018. Feiring skal foregå i både by og bygd.
I fjellet er det også nyheter utover det vanlige og store sommeråpninger.

• Mikrokraftverket på Iungsdalshytta er innviet og tatt i bruk.  
Ny do skal etter hvert erstatte den illeluktende utedoen.

• Utbygging på Krækkja ble ferdig i 2017. Uteområdet og finjustering  
ferdigstilles i år.

• Gråhøgdbu skal flyttes.

• Aurlandsdalen Østerbø Turisthytte har DNT Oslo leiet i 2 år. DNT Oslo er en 
smule engstelig for at denne blir solgt privat og ønsker derfor å kjøpe hytta.

• DNT overtar drift av Snøheimvegen, og har mottatt 2 millioner til prosjektet

• Utbygging av hytte på Valdresflya er utsatt, men det er allerede inngått driftsavtale

En gladmelding: DNT har gjennomført en stor medlemsundersøkelse.  
Rutenettet i fjellet og selvbetjente hytter fikk høyeste skår.
Gratulerer til oss

Utdeling av pensler, hansker, maling og stålbørste ble gjort i pausen før vi fortsatte 
med foredrag.

KULTURMINNER I 
FJELLET

v/arkeolog Jostein Bergstøl

Dugnadsledersamlingen ble avsluttet 
med to informative og morsomme 
foredrag. Fredede kulturminner i 
fjellet var et etterlengtet foredrag. 
Lov om Kulturminner §3 er en streng 
lov. Kortversjonen er at alt eldre enn reforma sjonen (før 1537) og samiske kultur
minner eldre enn 100 år er automatisk fredet.
Fangstgjerder og fangstgroper er som oftest fra 9001200tallet. Kulturminner kan 
være vanskelig å se og vi må bruke hodet og det vettet vi har fått utdelt. Som en 
gylden regel må vi anstrenge oss, bruke øynene, lese terrenget. Ved nyvarding skal 
vi holde minst 5 m avstand til fangst/kulturminnet. Steiner fra fredede kulturminner 
skal IKKE brukes i vårt arbeid og rød T skal ikke settes oppå et kulturminne.
Huler/heller/læger var overnattingsstedet for jegere og vandrere, også til bruk for oss. 
Vi fikk masse ny kunnskap, og mange ahaopplevelser, ikke bare formaninger. 
Forsamlingen hadde mange spørsmål og fikk svar på det meste. Vi ba om unnskyld 
for våre gamle synder.
kulturminnesok.no og innlandsgis.no

MIKROEVENTYR
v/Mikkel Soya Bølstad

Vi ser eventyrere overalt, i bøker, i 
blader, på de høyeste topper – fra 
overalt i verden. Men, man må ikke 
til den andre siden av kloden for 
opplevelser. Et flott alternativ kan være 
et lite mikroeventyr, en kort tur eller ekspedisjon på ett – tre døgn. Mikkel tok oss 
med på et morsomt og herlig befriende bildeforedrag om Mikroturer. Vi skulle 
inspireres til å bruke nærnaturen og områdene, nært, enkelt og eventyrlig. Bilder 
og filmsnutter viste fra deres rare, finurlige og vidløftige påfunn om hva en nærtur 
kan være; følge en kommunegrense, padle et vassdrag på gummimadrass (nærmere 
Amazonas kommer du ikke i Norge), fiskemaraton, fra vann til vann, med flere 
eksempler.
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ET INNBLIKK I LISES HVERDAG
Tekst og foto: Vibeke Sælen og Bella Engen

En formulering som sikkert de fleste av 
oss har benyttet oss av når vi skal forklare 
hvordan ting organiseres i Dugnads gruppa 
er «Det er noe som Lise driver med på 
Oslokontoret». Men har du noen gang 
lurt på hva faktisk dette «Oslokontor 
arbeidet» innebærer? F.eks. hvordan blir 
en Dugnadsmeny til? Og hvordan får 
Dugnadsgruppa penger til drift?

For å finne ut mer om dette dro Varder’n 
på besøk til Lise på Oslokontoret.

Under besøket fikk vi et lite innblikk i 
en kompleks arbeidshverdag hvor diverse 
strategier, prosedyrer, søknads prosesser 
og økonomiske behov må vurderes og 
veies opp mot hverandre. Vi behøvde 
ikke grave dypt i detaljene for å forstå 
at her trengs et ryddig hode, store kunn
skaper, forståelse, erfaring, ferdigheter,  
sakkunnskap, og god innsikt i en rekke detaljer.

En Dugnadsmeny blir til—innspill fra felten
Lises tittel er «Inspektør (ruter i fjellet)». Som det 
kommer frem av tittelen, så består en del av hennes 
jobb i å inspisere selve rutenettet. Men, for å kunne 
skaffe seg en detaljert oversikt over tilstanden på de 
forskjellige rutene, samarbeider Lise tett med OK’ene. 
Det er OK’ene som besitter lokalkunnskapene i de 
forskjellige fjellområdene, og de fungerer på en måte 
som Lises forlengede arm i felten. OK’ene sender årlig 
inn en liste med forslag på stier som trenger revarding, 
eller hvor det er behov for nye skilt, gangbaner osv.

Lise på farten på Oslo-kontoret

Selv om ordet «hytte» ikke er inkludert i Lises tittel, bestå jo som kjent Dugnads
menyen også av hyttedugnader. For å få oversikt over tilstanden på de forskjellige 
hyttene forteller Lise at hyttetilsynet og hyttebestyrerne er to viktige samarbeids
partnere. Hyttetilsynet inspiserer de selvbetjente hyttene, og sammen med hytte
bestyrerne på de betjente hyttene, melder de inn behov og ønsker for dugnad, 
innkjøp og fornyelser.

I tillegg til innspill fra felten fører Lise også en egen liste over ruter hvor det bør 
gjennomføres dugnad. Det kan f.eks. være ruter hvor det året før ble gjennomført 
en dugnad, men som av en eller annen grunn ikke ble ferdig merket.

For at et innspill skal bli vurdert 
for dugnad det påfølgende året, 
må de være i Lises hender 
innen september.

Innspillene kokes ned
Med forslagene for hånd kan 
dugnads menyen nå begynne å ta 
form. Ofte kan det være så mange 
som 100 forslag til vardedugnader. 
Disse må vurderes opp mot 
hverandre, og kokes ned til en liste 
på ca. 30. OK’ene har alle levert sine 
innspill i prioritert rekkefølge. 
Lise vurderer alle disse forskjellige 
prioritetene opp mot hverandre. 
I tillegg må også andre hensyn tas, 
som f.eks.:

• alle fjellområdene bør være representert i dugnadsmenyen

• det bør være dugnader med forskjellige vanskelighetsgrader

• tidspunkt for dugnadene må bestemmes i forhold til snøforhold i de ulike 
fjellområdene

Hyttedugnadene kommer i tillegg, men her blir som regel alt som blir meldt inn satt 
opp som dugnad.
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Dugnadsledere melder sin interesse
Rundt februar blir en «ferdigkokt» 
dugnadsliste sendt til alle dugnadslederne, 
som melder sin interesse for de 
dugnadene de har lyst og kompetanse  
til å lede. Lise setter deretter opp 
dugnads ledere per dugnad, og dermed 
er Dugnads menyen klar til utsendelse til 
medlemmene. På samme måte som alle 
dugnadsledere melder sin interesse, 
kan nå medlemmene gjøre det samme.

Påmelding til dugnader
Rundt mars blir Dugnadsmenyen sendt 
til alle medlemmene i Dugnadsgruppa, 
som nå kan velge og vrake i 4050 
dugnader fordelt på varding og hytter. 
For første gang foregikk påmeldingen i år 
elektronisk via DNTs nye frivilligregister. 
Noen barnesykdommer har vist seg, 
men dette vil nok etter hvert fungere bra.

Lise har opparbeidet ypperlig kjennskap og kunnskap om hva vi, fotfolket, er kapable 
til, f.eks. hvilke spesialkunnskaper den enkelte besitter, kurs som er gjennomført, 
hvor langt man orker å gå, hvem som er gode på å bygge varder, male og beise, stå 
i stige, betjene lift, håndtere motorsag, legge gangbaner osv. osv. I tillegg blir også 
den sosiale faktoren tatt hensyn til, f.eks. hvem som ønsker å være i samme 
dugnads gruppe.

«Fordelingavfolkkabalen» kan nå legges, og bekreftelser sendes til hver
enkelt dugnadsdeltager.

Søknader til Kulturdepartementet
Samtidig som Dugnadsmenyen klargjøres utarbeider Lise søknader om tilskudd fra 
Kulturdepartementet. Lise forteller at det for noen år siden ble endringer i systemet 
slik at man ikke lenger kan søke om tilskudd for alle dugnader i en slags pott. 
I dag stilles det krav til søknad om tilskudd for hvert enkelt fjellområde. Hver søknad 
må også inneholde «haugevis» av detaljer og spesifikasjoner, f.eks. et kart over alle 
varde rutene, kopi av søknadsbrev til grunneiere, spesifikasjoner på antall dugnads
deltagere, hvilken reisemåte som blir brukt, antall overnattinger og vanskelighetsgrad 
på dugnaden. Overfor kulturdepartementet må det også synliggjøres hvorfor en sti 
skal vardes/revardes, så en begrunnelse for hvorfor det trengs en dugnad på akkurat 
den stien må også inkluderes.

I januar blir søknadene kvalitetssikret av DNT sentralt, før disse i februar blir sendt 
til Kulturdepartementet.

Hver enkelt av oss kan bidra til tilskuddene
Lise forklarer at tilskuddene Dugnadsgruppa får fra Kulturdepartementet er utrolig 
viktig for at vi skal kunne klare å opprettholde rute– og hyttenettet. Og det er faktisk 
flere ting hver enkelt av oss kan bidra med for å sikre denne støtten.

Kulturdepartementet krever regnskap 
når alle dugnader er gjennomført. 
For ikke å miste tilskudd er det derfor 
viktig at alle reiseregninger blir 
inkludert. Så Lises oppfordring til 
alle er å sende inn reiseregning så 
fort som mulig etter endt dugnad.

Et interessant poeng omkring tilskudd 
er at Kulturdepartementet ikke innvilger 
penger til «vanlig» vedlikehold av en sti. 
Dvs. at for å få innvilget tilskudd må det 
være minst 5 år mellom hver gang 
samme sti revardes.

Dette kan jo være noe vi dugnads
deltagere kan tenke på når vi bygger 
varder og maler T’er – arbeidet bør 
gjøres slik at det holder i minst 5 år :)

Lises jobb innebærer også inspektørturer i fjellet
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Varder’n tok en tur innom kontoret til Kristian Stoll, Bygningsinspektør i DNT Oslo, 
for å få en oppdatering på sommerens planlagte brodugnader.

Informasjon om brodugnad
Kristian forteller at det i år skal gjennomføres ca. 10 brodugnader i perioden juni 
– september. Det er lagt ut informasjon om brodugnader i fjellet på internett: 
dntoslo.no/brudugnad/. Responsen så langt har vært veldig bra, men Kristian vil 
gjerne ha flere. Spesielt gledelig er at de som har meldt sin interesse er unge folk 
i 20årene! Ingen av disse er medlemmer i Dugnadsgruppa, så det er tydelig at 
brodugnad er noe som appellerer til ungdommen, og at dette kan være en 
interessant rekrutteringskanal.

Påmelding
Til forskjell fra hytte og vardedugnader fins det ikke en meny for brodugnadene. 
Man trenger ikke å være spesialist på bygg for å bidra på brodugnad, men det er 
ikke til å stikke under en stol at en brodugnad er mer krevende enn en vardedugnad. 
Men hvis du er interessert, ta kontakt med Kristian. Han tar da kontakt med deg slik 
at dere i fellesskap kan finne ut hvilken brodugnad som passer best.

En av årets brodugnader skal være på Kongshelleren, hvor en sliten hengebro skal erstattes med gabionfundamenter.

Flere varierte oppgaver
Samtidig med innhenting av diverse opplysninger, utarbeide dugnadsmeny og 
søknader, foregår mye annet. Lise organiserer alt det praktiske ved bestilling av skilt, 
bestilling og utkjøring til gangbaner og stolper. Ofte skal dette materialet fraktes langt 
inn i fjellet, så utkjøring må gjøres om vinteren pr snøscooter.

Andre oppgaver inkluderer befaringer og inspeksjonsturer på rutenettet, organisering 
av vinterkvisting , div. møter og samlinger, representere DNT i rådgivende utvalg 
i Breheimen og Femundsmarka nasjonalparker, samt innhente tillatelser til 
motorisert ferdsel med snøscooter og helikopter. En kan trygt si at stillingen 
som «Inspektør (ruter i fjellet)» innebærer mangfold i oppgavene.

Finnes en «Lise» i andre lokallag?
Varder’n var også nysgjerrig på om det finnes en «Lise» i andre lokallag?
«Sannsynligvis ikke», er svaret vi får. Mindre foreninger har få, om noen, ansatte. 
Noen jobber likt med oss, men man gjør i større grad alt arbeid på dugnad, inklusiv 
kontorarbeid og søknader.

Mest og minst
Når vi spør Lise om hva hun liker mest i sine arbeidsoppgaver svarer hun at det 
å være en problemløser, samt den store kontaktflaten med så mange hyggelige og 
forskjellige folk er inspirerende.
Og når vi spør om det motsatte svarer hun «altfor mange skjemaer, regninger 
og kontroller.»

Vi tipper Lise koser seg på alle sine inspeksjonsturer på rutenettet, stier, varder, 
gangbaner, hytter, og at hun setter stor pris på naturen og opplevelsene enten det  
er i høgfjellet, i kupert terreng over lyngvidder og bergskrenter, over snø og bre. 
Da kan hun komme ut av kontoret og bevege kroppen og bare vandre, selv om 
inspeksjonsturene foregår i all slags vær.

BRODUGNAD ER POPULÆRT
BLANT UNGDOMMEN

Tekst: Bella Engen • Foto: Kristian Stoll
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Kontaktinfo Kristian Stoll
kristian.stoll@dntoslo.no

Mobil: 458 77 670

KLØVHEST ØNSKES LÅNT

MELD INN STATUS PÅ BROER

Men det er ikke bare gjennom bygging man kan bidra. Det trengs også folk som kan 
gå ut på inspeksjon, dvs. logge brokoordinater med GPS og dokumentere tilstand av 
broer på stinettverket. Så ta kontakt med Kristian hvis dette høres interessant ut.

Assistent
Av annet spennende nytt 
så har Kristian fått en 
«assistent». Åge Haukas 
er pensjonert prosjektleder 
fra oljeindustrien. Som 
flere av oss ville Åge gjerne 
treffe andre med friluftsliv
interesser og motivasjon til 
å bidra. Han meldte seg 
derfor inn i Dugnadsgruppa, 
og var med på dugnad i 
fjellet for første gang i fjor. 
Dugnaden gav mersmak, 
så han meldte seg inn i Facebook gruppa, hvor han så informasjonen om brodug nader, 
tok kontakt med Kristian, og ble med på brodugnad på Gjerdrums gjermenningen. 
Derifra har det gått slag i slag, og siden oktober i fjor har Åge hatt ca. 1 arbeidsdag 
per  uke på DNT kontoret. Åge hjelper til i alle prosjektfasene, fra planlegging, sende 
søknader, kommunikasjon med entreprenører til å være med på selve dugnaden.
Sammen driver Kristian og Åge mange interessante og utfordrende prosjekter,  

og vi er spente på å følge utviklingen 
fremover.

Åge, ytterst til høyre, på sin første brodugnad

«Brogutta» på DNT kontoret i Oslo

Foto: Norsk Folkemuseum

Det er mye materiale og verktøy som 
må transporteres ut i naturen for å kunne 
gjennomføre en brodugnad. DNT ønsker 
å bruke færrest mulig motoriserte 
transport midler, så hvis du, eller noen 
du kjenner, har mulighet og lyst til 
å stille med en kløvhest på brodugnad, 
ta kontakt med Kristian Stoll 
(se kontaktinfo på side 16).

DNT jobber med å forbedre oversikten 
over alle broene på rutenettverket. 
Alle tilbakemeldinger om broer, uansett 
tilstand, mottas derfor med stor takk :)

Bilder og koordinater på hvor broa 
befinner seg kan du sende til  
Kristian Stoll (se kontaktinfo på side 16).

Og, legg gjerne med en 
tilstandsvurdering av broa.
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STAFETTPINNEN
... STORE, STERKE KARER OG IKKE SVAKE KVINNS

Har du hørt om DNTs vedgruppe i Skar i Maridalen?
Vi er en gjeng med ivrige og arbeidsglade karer og kvinnfolk, som tar turen til Skar 
innerst i Maridalen flere ganger i uken. Her venter store mengder stokker, som skal 
bli til ved i sekker til alle DNThyttene i Marka – 28 hytter i alt.

Dette er en lang prosess. Først må vi finne trevirke. Trærne kan stå rett ved den 
enkelte hytte eller vi finner passende trær i Oslo kommunes skoger eller hos private 
eiere, og vi innhenter tillatelse til felling. Deretter transporteres trærne til Skar. 
De deles i passende kubber ved hjelp av motorsager eller en flott vedmaskin. Resten 
av kubbene kløyves ved hjelp av 2 kløyvemaskiner – eller ren muskelkraft og øks! 
Store berg av ved klargjøres til pakking i sekker. Veden må tørke og deretter kjøres 
ut til hyttene. Noen ganger med bil og vi bærer de siste hundre meterene, noen 
ganger med snøscooter vinterstid – hvor avstanden til nærmeste vei kan være flere 
kilometer. Vel framme på hyttene, ut av sekker og opp i stabler. DA er det klart til 
bruk! Hvor mange ganger varmer ikke denne veden?!

Hvordan kom vedgruppa i gang ?
DNT hadde sett at man betalte mye 
for å varme alle hyttene i Marka, 
som nesten alle er uten elektrisitet. 
Kunne man gjøre noe på dugnad? 
DNTs Inspektør for markahyttene 
kontaktet Rolf Eric Toverud og 
Birger Baisgård og de var ikke vonde 
å be. Det hele startet i det små 
våren 2014 og har vokst seg til 
en solid gjeng med vedentusiaster 
i dag. Vi er så heldige å få sam
arbeide med bydel St. Hanshaugen 
om arbeidstrening for innvandrer
ungdom og annen ungdom, som 
venter på skole og/eller arbeid. 
Arbeidstrening hos DNT står høyt 
i kurs, har vi hørt. Vinn – Vinn

Er det kun jobbing ?
Dugnadsfolk vet at det er så mye mer enn kun jobbing.

Vår «normale» arbeidsdag er fra kl 0900 til kl 1530. Men i løpet av denne dagen har 
vi både kaffepause m/»hjemmebakst» og lunsj. Her blir ALT diskutert! Sist lunsj 
diskuterte vi hjemmelaget fiskegrateng – gutta var de ivrigste!!
Men i løpet av arbeidet utveksler vi ofte tanker og meninger og har mange gode 
stunder sammen. Tankene 
får tid til å komme og gå!
I tillegg bruker vi jo 
kroppen hele dagen – god, 
variert og gratis trim for 
alle.
Det gir også en god følelse 
å vite at DNT sparer mye 
på den jobben vi gjør og 
det inspirerer til å fortsette 
– bare 10 sekker eller 
2 trær til!!

Tekst og foto: Kari Fiskaa
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Fakta
I løpet av 2017 produserte vi 4000 
sekker ved (60 liters), og ble selvfor
synte med ved til alle Markahyttene 
– for første gang! Dette har vi klart 
i løpet av 3 500 dugnadstimer.

Fremtid
Dugnad med ved er et helårsprosjekt 
og det ser ut til å kunne bli «fast» 
jobbing i mange år fremover. Bruken 
av hyttene minker jo ikke.

Om du er nysgjerrig på hva vi gjør, om du bærer på drømmen om å lufte motorsagen 
og øksa en ekstra runde, om du har lyst å delta i vårt lystige lag, ta turen til Skar 
i Maridalen, da vel. Vi er her onsdager og torsdager med tilhold i en nedlagt 
militærleir innenfor Pplassen.

Sender Stafettpinnen videre til den som føler kallet :-)
Ta kontakt med enten Vibeke eller Bella hvis du er 
interessert i å skrive noen ord i neste nummer.

Det kan ofte være ganske strevsomt og 
kreve en god del kreativitet og handlekraft.

Vi fikk OK til å ta trær rundt Sinnerdams
hytta, det var viktig for oss – og det måtte 
gjøres straks. Men, det er ikke vei og det 
skulle fraktes både aggregat/vedkløyve
maskin, 4 motorsager og mat for noen 
dager for gjengen. Vi var heldige, en hytte
eier i nærheten kom med sin lille båt, som 
han lånte oss. Det ble en tung rotur med alt 
utstyret – over vannet og nedover elven. 
En stund etter skulle det fraktes sofa/
bord/2 lenestoler samme vei. Kunne man få dem på båten? Det gikk med bord og sofa 
på tvers av båten og her satt rormannen så flott !!

Mye av jobbingen foregår rundt mange av hyttene i Marka. Noen er lette å komme til, 
mens andre krever sin egen tur! Heldige er vi, som blir så kjent i alle skogene rundt 
oss.

Så her snakker vi også vinnvinn, på så mange områder.
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Anne Lindmo var en superproff programleder – for ei dame! Stor stemning ble 
etablert med en gang hun ønsket oss alle velkommen med et rungende: Har du lyst 
å være med på fest? Det høres når 6000 svarer med et unisont JAAAA!
H.M. Dronning Sonja, kledd i stasbunad, ble ønsket velkommen til sin plass, 
og Olav Thon, iført sin røde lue, ble hyllet med trampeklapp der han allerede satt 
på sin plass.

Dronning Sonja, som er DNTæres
medlem, fortalte på scenen fra sine 
mange eventyrlige turer i fjellet, om 
fjell som er besteget, stier som er gått, 
fosser og vann som er beundret og folk 
hun har møtt på sin vei. Sonja går 
gjerne sine turer i stillhet, – «dette 
får tankene til å tenke og jeg sanser 
kontrastene i vårt fantastiske land». 
Hun understreket hvor viktig tur og 

natur er, både som pusterom og inspirasjon. Det har blitt mange over nattinger på DNT
hytter gjennom årene. Bilder fra sitt omfangsrike bildearkiv ble delt med oss. Utedoen 
på Kjeåsen var intet unntak; «alle utedoer med respekt for seg selv har bilde av Kongen 
og meg», sa hun med glimt i øyet, – «en stor ære» tilføyde hun.

Statsminister Erna Solberg kom med gaver. Hun kunngjorde gledestrålende at 
Øystesevassdraget nå er vedtatt fredet, og et enstemmig Storting har vedtatt at halv
parten av overskuddet fra èn lottotrekning i 2018 skal gå til DNTs hyttefond, begren
set oppad til 15 millioner kroner. DNT takket og bukket, – en viktig anerkjennelse 
fra Stortinget.

«Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort 
og vakkert i vort land», sa turistforeningens «far» Thomas Johannessen Heftye.

Turistforeningen ble stiftet 21.januar 1868. Foreningen var fra start en demokratisk 
bevegelse. Formålet var å åpne fjellet for alle. Etter hvert ble den også identitet
skapende i nasjonsbyggingen.

I dag, 150 år senere, er DNT blitt stor; 57 medlemsorganisasjoner og lokallag, 
308.000 medlemmer, 1 million røde Tvarder og 22.000 km merkete stier. I tillegg 
har DNT 550 hytter, både betjente, selvbetjente og ubetjente. Det nedlegges 426 
årsverk som tilsvarer 750.000 dugnadstimer over hele landet, 2000 timer pr dag 
– hver dag hele året!! Uten dugnadsånd og frivillighet hadde vi aldri fått et levende 
DNT i 150 år. Vi må bare håpe at DNT lever 150 år til. Vi bør klappe for oss selv 
og for alt vi bidrar med.

150 år skal feires, og den første heidun drandes 
festen, Tidenes Turfest, ble av viklet i Oslo 
Spektrum. 6000 turglade mennesker, ildsjeler 
og dugnadsfolk kledd i finstasen benket seg til 
oppunder taket.

Varder’n var invitert, Bella både i radio og på 
scenen, Vibeke ble med presseakkreditering(!) 

og sitt lommekamera, plassert midt blant pressefolkene fra NRK, NTB, DNT o.a., 
alle med sine «2 meters»linser på stativ. «Jøss, dere kan se helt til Kina» sa jeg...

Dugnadsgruppa i fjellet viste seg frem allerede før start. Svein Barkenæs hadde bygget 
flere flotte Tvarder på scenen.

150 ÅR PÅ TUR – TIDENES TURFEST

Tekst : Vibeke Sælen Foto: Bella Engen og DNT

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre
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«Monsen minutt for minutt». Gjør deg 
klar for tidenes fjelltur. DNT inviterer 
hele Norge til fjellets fantastiske natur. 
Fire uker i fire ulike fjellområder skal 
besøkes, i samarbeid med NRK og Lars 
Monsen som turleder. Fjellet, vidda og 
turfolket blir hovedpersoner i sakteTV. 
Dugnadsgruppa vår, med all vår ekspert
ise, er allerede involvert i planleggingen.

Hva vil fremtiden bringe? Dnt Ung og Barnas Turlag ønsker at fremtiden blir nær 
knyttet til naturvern og miljø. DNT legger til rette for at kommende generasjoner 
kan videreføre arbeidet –de neste 150 årene. Alle «Samtaler i hytteveggen» ble 
ledsaget av DNTfotograf Marius’ flotte bilder på storskjerm, og små filmsnutter 
fra diverse dugnader i skog og mark.

Artister. Festen ble rammet inn av musikalsk heder til 
jubilanten fra en lang rekke artister med hjerte for natur 
og friluftsliv. Skuespiller Henrik Mestad startet festen 
med diktet Til Fjells av Aasmund O. Vinje, akkompagnert 
av sarte jazztoner fra Nils Petter Molværs trompet, vår 
alles Odd Nordstoga med sin herlige dialekt, Geilos store 
sønn Daniel Kvammen, vidunderlige Susanne Sundfør, 
Sogndals sangstrupe Eva Weel Skram, Ole Paus med 
glimt i øyet, underfundige ord og raspende stemme, 
Lars Vaular rappet og selveste Mari Boine bidro med 
klingende, sprø toner fra vidda.

«Fra Grønland til Gjendebu på 
4 minutter» avsluttet festen med 
bl.a. Oslo Kammerkor og et 
halsbrekkende show fra danse
kompaniet Kingwings Crew .

Festen satte norsk dugnads-
frivillighet i høysetet.  

Strålende! Takk!

Hyttevertskapene fra Skogadalsbøen, 
Trine Marie og Ole Martin Johansen, 
og fra Fondsbu, Solbjørg Kvålshaugen, 
fortalte fra sine hverdager som hytte
bestyrer – om folkene de møter, folkene 
de hjelper, spørsmål de besvarer og hvor
dan de stortrives i jobben. «Arbeidsdagen 
starter når sesongen starter. Arbeids
dagen slutter når sesongen slutter». 
Det blir ikke mange fjellturer gjennom 
se songen, men noen blir det, man trenger 
å rense systemet og vaske bort litt slagg.

Dugnadsfolket ble også viet mye opp
merk somhet på scenen. Bella fortalte 
med stolthet og entusiasme om dugnader 
i fjellet—om å rydde stier, finne stein, 
bygge varder og male fine røde Ter. 
Bella fortalte også hvor sosialt slik 
dugnads arbeid er, alle venner vi får, 
og alle de velstelte hyttene vi har sørget 
for som til enhver tid tar imot alle 
turgåere. Vi dug nadere treffer også 
mange mennesker i fjellet som skryter 
og setter enormt pris på jobben vi gjør.

André Pedersen, informasjonsleder fra 
Bergen og Hordaland Turlag og Lars 
Johan Milje, Haugesund Turist forening, 
utfylte om alt annet dugnader kan bestå 
av. Havva Cukurkaya, leder for fler
kulturelle prosjekter i Drammen, 
inspirerer innvandrerkvinner til å endre 
litt på gammel kultur og tankegods, ta 
hensyn til egen helse og gå tur. Hun går 
foran turgruppene med heiarop.

Havva Cukurkaya og Jørgen Moland delte informative og 
interessante fortellinger. 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Hyttevertene gjorde en strålende innsats på scenen

Bella representerte dugnad-i-fjellet folket

Lars Monsen skal lede NRKs neste sakte-TV sending

Henrik Mestad åpnet showet

Sprek avslutning av showet med Kingwings Crew
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PÅ SCENEN FOR DUGNADSGRUPPA

Tekst og foto: Bella Engen

Mandag morgen ringer mobilen. «Hei, det er Mari Stephansen, kommunikasjons
rådgiver i DNT. Så kjekt det blir med jubileumsfest på fredag! Har du noen bilder 
av deg på dugnad som vi kan bruke på scenen på fredag?».
«Eh…hva mener du? Skal jeg være med på scenen?»

Noe krøll i kommunikasjonen gjorde at jeg ikke fikk beskjed om at jeg skulle være 
med på selve showet i Spektrum. Jeg hadde planlagt å dra på skitur til Sunnmøre den 
helgen, så instinktivt blir jeg litt skuffet når jeg skjønner at skituren må avlyses. Men, 
så får jeg tenkt meg om i mer en ett nanosekund: Wow! Jeg skal få være med på selve 
jubileumsshowet til DNT!!! Dette blir jo bokstavelig talt en onceinalifetime 
opplevelse!

Den følelsesmessige karusellen fortsetter neste dag. Etter først å ha blitt overrasket, 
tatt en snartur innom skuffelse (p.g.a. dette med den avlyste skituren), for så 
å komme ut med glede og spenning, slår nervøsiteten inn. Jeg skal faktisk være med 
på et show i et fullsatt Spektrum hvor dronningen og statsministeren skal være med. 
Her gjelder det å ikke drite seg ut! Jeg må ringe Mari.
«Mari, jeg er litt nervøs. Kan du sende meg spørsmålene vi kommer til å få på 
scenen?»
«Slapp av, Bella. Dette går fint. Anne (Lindmo red. anm.) ringer deg for å ta en prat 
i løpet av uka».

De neste dagene passer jeg på å ta med mobilen overalt. Så, midt i lunchen på torsdag 
ringer det. «Hei, det er Anne (Lindmo red. anm.)».
«Hei Anne. Så hyggelig. Du, jeg er midt i lunchen, kan jeg ringe deg tilbake?»
«Ja, det går fint. Jeg ringer deg opp igjen jeg».

«Hvem var det som ringte?», spør kollegaene mine ved lunchbordet.
«Det var Anne Lindmo», svarer jeg.
«Også ba du henne ringe tilbake fordi du var på lunch!!??!!». 
Kollegaene mine kan nesten ikke tro at jeg lot lunchen trumfe Anne Lindmo,  
og jeg innser at dette kanskje ikke var så bra.
«Ja, jeg har ikke noe å skrive med, og jeg vil absolutt ta notater for dette», 
forsvarer jeg meg med.
Jeg er usikker på om kollegaene mine er enige i dette. Men så kommer det tørt 
fra enden av bordet, «Jo, men så er jo fiskegratengen ekstra god i dag også da».

Når Anne Lindmo ringer igjen er jeg klar med notatblokk. Men det viser seg 
at detaljerte notater trenger jeg ikke. «Vi prøver å ikke gjøre det så eksakt på  
spørs målene. Det blir best når ting ikke er så innøvd», sier Anne Lindmo.
Jeg er enig i det, men jeg samler allike
vel fiskegratenggjengen til litt 
intervju øving på kontoret.

Fredag og showdagen er her. Alle 
frivillige fra DNT hadde fått detaljert 
beskjed om når vi skulle møte i smin
ken. Jeg skal være der senest kl. 13:00, 
så kl. 12:30 er jeg på plass (greit å være 
tidlig ute tenker jeg). I sminken møter 
jeg Anne Lindmo. Og for ei hyggelig 
og proff dame! Det er ikke uten grunn 
at hun blir kalt Norges talkshow 
dronning.

Etter hvert møter jeg også 
de andre DNT folka. Alle 
er spente og nervøse, men 
samtidig gleder vi oss også 
masse.

Med Anne Lindmo i sminken god tid før showstart

God stemning blant de lettere nervøse DNT’erne før de skal på scenen.
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Siden showet skal filmes 
av NRK, har vi en detaljert 
kjøreplan som skal følges.

«Prøver er kl. 14:45. Dere 
får på dere mikrofoner 
her. Gå opp trappen til 
krysset på gulvet og vent 
på mitt signal. Sitterekke
følgen er Lars, Bella og 
André.» Alt er planlagt til 
minste detalj, og det oser 
profesjonalitet av alle som er med.

Prøven går bra, men jeg får en tilbakemelding fra styreleder Berit Kjøll.  
«Pass på å samle beina dine når du sitter i panelet».

Jeg skal ikke på scenen før etter pausen, så jeg går ut i salen for å se første del fra 
tribunene. De andre DNT frivillige gjør en strålende figur på scenen. Solbjørg 
Kvålshaugen, Trine Marie Johansen og Ole Martin Moen sjarmerer alle med mor
somme historier fra Fondsbu og Skogadalsbøen. Jørgen Moland, turleder og fjellsport 
instruktør, byr på interessante synspunkter. Og Havva Cukurkaya, leder for fler
kulturelle prosjekter i DNT Drammen, imponerer med sin historie og innsats.

Med Nils Øverås backstage under prøvene. Takk for bra tips, Berit Kjøll! - Det kunne blitt litt flaut…

Gruppen min hadde fått streng beskjed om å være klare bak scenen ved pausen. 
Vi, d.v.s. Lars Johan Milje fra Haugesund Turistforening, André Marton Pedersen 
fra Bergen og Hordaland Turlag og jeg har fått på oss mikrofoner og står bak scenen 
når Ole Paus slår an åpningsakkorden for del to. «Fytte rakkern, dette blir bare 
såååååå kult!!!», sier jeg til André. «JAAA», roper André tilbake.

High five, og vi går på scenen.

André legger entusiastisk 
ut om de 750 000 dugnads
timene som årlig legges ned. 
Salen applauderer. Lars for
teller om alle hyttene han har 
vært med på å bygge. Igjen 
applauderer salen. Og jeg 
stotrer frem noen ord om at 
«Jo da, det går helt fint å være 
med på dugnad i DNT selv 
om man kom til frilufts livet 
i voksen alder og sitter foran 
en PC til daglig». Salen applauderte også denne gangen.

Anne Lindmo leder oss trygt gjennom intervjuet. Og når vi sitter på scenen og hører 
de tre jentene i No. 4 synge «…for vi trosser vind og regn og snø og storm og flom 
og sjø og fjell og lyng og kø og sånt…», så legger jeg godviljen til og tenker: «denne 
sangen skrev No. 4 jentene med DNT og alle de frivillige i tankene».

Etter showet er det nye high 
fives, glede, lettelse og 
et glass sprudelwasser :)

For en kveld! 

For et show!

For en opplevelse!

En letta og glad DNT gjeng som kan konstatere at showet var en suksess

Foto: Marius Dalseg Sætre

God stemning på scenen under intervjuet
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I kongeparets takketale ved den felles 80 årsfesten sa kongen:

«Hva hadde Norge vært uten dugnads-ånden, uten naturen, uten havet, uten frihet 
til å tenke, mene og tro?»

I nyttårstalen 2017 sier han:
«Vi lever i en tid da den gode viljen ikke alltid er det mest synlige …..

….Vi møter denne kraften i form av mennesker som gjør en innsats for andre.  
Og vi møter den i den store, bærende frivilligheten som landet vårt er tuftet på.  
Hvert lille samfunn i Norge består av vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, 
besøksvenner, villige hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten.

En eldre dame fra Vegårshei jeg møtte, sa det slik:
«Frivillig arbeid gir en god følelse – da har en ikke taksameteret på.»

Kjernen i frivilligheten er nettopp at vi gjør noe fordi vi synes det er riktig og viktig, 
ikke for personlig økonomisk vinning. Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner 
skapt det fundamentet vi står på sammen i dag. Og styrken ligger nettopp i at vi har 
skapt det sammen med våre egne hender, at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap 
og vårt engasjement.»

Fine ord som vi bør ta til oss. Vi takker og bukker.

VÅR KJÆRE KONGE

HYLLER

DUGNADSNORGE

MATOPPSKRIFTER
Flere og flere er opptatt av å lage mat, – god mat. Mange er råflinke 
til å tilberede mat – av «ingenting». Hver sommer tilbringer 
dugnadsgruppene 1-2 uker på selvbetjente hytter. Men hvordan 
«spisse» måltidene av joikakaker, lapskaus, baccalao?  
Har du gode og smarte hint og vink om godsaker å ta med i sekken, 
finne, plukke, krydre? I Varder’n 2-2014 viste Cecilie, Helene og 
Tove oss adskillige eksempler. Vårt lille bidrag er tørket sopp, 
hvitløk, chili. Veier ingenting, tar liten plass og smaker.

Mens dette skrives ramler Fjell og Vidde inn i postkassen. 
Her spørres; «Hvorfor er matutvalget som det er?» Nye og andre 
matvarer savnes. Hvorfor ikke supplere med hermetiske wok-
grønnsaker, belgfrukter, bønner etc.? Hva med noen 
vegetarvarianter? DNT har mangt og meget å ta hensyn til.  
Mens vi venter på fornyelsen spør vi: Kan du dele dine råd, tips 
og vink og med oss ? 
Redaksjonen tar imot oppskrifter/forslag med stor takk. 
Til slutt, husk;  
Best-før-dato betyr også God-etter dvs ikke uspiselig og farlig.

Foto: Cecilie Brask
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KUNNGJØRINGER – NYE OK’ER NYE DUGNADSLEDERE OG LITT YMSE

Alle uttrykker stor ærefrykt for oppgaven de går i møte, 
og gleder seg å videreføre alt tidligere nedlagt arbeide.

Siri Storrøsten, ny OK i Femunden. Bor i Tynset og er 56 år. Siri 
er tilsyn på Knausen i Tynset, selvbetjent hytte, og har tidligere vært 
tilsyn på Rausjødalen, også selvbetj.hytte. Hun har sittet 1 år 
i tilsynsutvalget i DNT OA.

Aase Bjorli, ny dugnadsleder i år. Friluftsliv har alltid vært viktig 
for meg, meldte meg som frivillig i 2015. Jeg ble godt mottatt, her  
var det behov for folk med arbeidslyst! Vardekurs, kurs i 1.hjelp,  
GPS, fjellredning o.a. I 2016 og 2017 deltok på vardedugnad, hytte
dugnad og turledelse for store og små.

Marit Lindås Aagaard, ny OK i Breheimen. Bor på Oppdal og gift 
med Niels. Marit har vært med i dugnadsgruppa siden 2004 og har 
vært dugnadsleder i 3 år. Hun har hele tiden fungert som OK
assistent for Niels. Både Marit og Niels er involvert i Barnas Turlag 
Oppdal.

Sophie Leenderts, ny dugnadsleder i år. Aktiv i dugnadsgruppa 
siden 2014. I tillegg er hun aktiv i sitt nærmiljø i stigruppa til 
Nittedal turlag. Sophie liker seg best på stier med utfordringer  
i litt vanskelig terreng. Om stien er luftig er dette et pluss.

Thorleif Maudal, ny OK i Rondane. Bor i Oslo og er pensjonist. 
Thorleif har vært områdeleder i Nordmarka Sørøst de siste 4 årene, 
– SogngsvannBjørnsjøen, MaridalenFrognerseteren. Hytta på 
Grimsbu vil bli utgangspunkt for arbeidet i Rondane

Tom Myrvold, ble dugnadsleder i 2014. Han meldte seg inn i DNT 
2013, på Sota sæter, deretter fulgte flere hyttedugnader. I år blir 
det 2 dugnader en vardedugnad og en hyttedugnad på Gjendebu. 
Tom er utdannet tømrer og derfor har det blitt flere hyttedugnader, 
en handymann har hyttene alltid bruk for.

Steinar Lauritzen, ny OK i Jotunheimen vest. Steinar er lærer, 54 år 
og aktiv som vinterturleder, kursleder, vært med på flere dugnader. 
Han har gått i fjellet i 35 år og er fiskeinteressert.

I tillegg har 3 personer påtatt seg dugnadslederansvar for dugnader i år hvor 
en leder manglet. Vi takker: Margaret Myhra og Bente Marie Grimsrud som 
i fellesskap skal lede dugnaden på Finsehytta, og Sven Madsen, tømrer, og har 
påtatt seg ansvaret for Torfinnsbu denne sommeren.

Jan-Petter Røisgaard, ny OK på Hardangervidda øst. Bor i Oslo, 
men fra Uvdal og har vokst opp med Hardangervidda som nabo 
og turområde. Vært bestyrer på Mårbu T.hytte. Jobber med 
markedsføring for lokalmatprodusenter. Aktiv på Friluftsenteret, 
Sørenga og fiskeguiding og utleie av fiske på H.vidda

Reiseregninger
Regnskapsavdelingen har enda en gang endret på hvordan reiseregninger skal 
utfylles. Fra nå: De som har både oppg.pl. og ikke oppg.pl. utbetalinger kan heretter 
bruke samme skjema til alt, m.ao. behøver ikke bruke to forskjellige skjemaer.

Årsmøtet på Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø 21.—23.september. 
Har du en sak du vil ha fremmet og diskutert på årsmøtet må dette sendes skriftlig 
til Lise Havik innen 1. august.
Mail: lise.havik@dntoslo.no eller postadresse: Postboks 7 Sentrum, 0101 Oslo.
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HAR DU LYST Å BLI DUGNASLEDER?

DNT Oslo og Omegn har et behov for flere dugnadsledere.  
Kan du tenke deg å ta denne utfordringen?

Som dugnadsleder får man:

• Muligheter, utfordringer og ansvar

• Opplevelser

• Fantastisk natur

• Vennskap

• Favoritt fjellområde blir lettere tilgjengelig

• Årlige helgekurs for dugnadsledere i mars/april

Om du ønsker, kan du være lærling en sommer. Lise Havik svarer på alle spørsmål 
du måtte ha, og tar gjerne i mot forslag på hva som skal til for at akkurat du skal 
bli dugnadsleder.

TAKK FOR TURENE, TOR

Vi er mange i DNTs dugnadsgruppe som fikk 
være med dugnadsleder Tor Alstadheim, 
i ulike fjellheimer. Vi ble inspirert av hans 
fjellglede og blikk for stein og for varde
bygging. Jo større steiner jo bedre. En varde/
bauta skulle stå i minst 10 år og ikke være 
lealaus. Tor kontrollerte dem for han ville 
ha kvalitet i arbeidet sitt.

Hvert år, i en 25 års periode, la han ned mange 
ukers arbeid for fellesskapet, ikke bare som 
dugnadsleder, men også i mange år som 
område kontakt på Hardangervidda vest hvor 
han gikk opp rutene for å vurdere neste sesongs 
dugnadsarbeid. Tor var ikke privat, men da 
barnebarna kom fortalte han stolt om dem 
og at nå skulle de også få sin «egen» varde.

Å være på dugnad med Tor var ingen spøk. Det var beinhardt slit, lange dager og 
korte pauser. Det handlet om å henge med, for Tor ventet ikke. Likevel hadde han 
omsorg for oss. Han håndplukket sitt lag og kom alltid i mål. Tor hadde sansen for 
å forlenge en slitsom dugnad, og tok enkelte av oss med til sine steder som:

• Modlandsmarka, hvor han som liten gutt ble hentet av bestefaren med hest og vogn.

• Opp på Bitihorn og over Knudshø

• Den gamle skysstasjonen i Bøverdalen, Røysheim med 3 retters middag, etter 
vandring på Austerdalsbreen

Da DNT trengte folk til et prosjekt i Kirgisistan, var Tor en selvskreven deltager.
Merking av stier var temaet, men som Tor sa, vi hadde ingen ting å lære bort.
De kunne det hele på sin måte i sin kultur.

Vi er mange som sier takk for alle turene og opplevelsene du ga oss. 
Hilsen Nina Haavie
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DUGNADSGRUPPA PÅ FACEBOOK
 

DNT dugnadsgruppe er representert på Facebook. Per i dag har gruppa 192 
medlemmer og brukes til å dele bilder og opplevelser fra både turer og dugnader.

Facebook gruppa er en super måte for oss å dele informasjon, og også en effektiv 
og enkel måte å kommunisere med andre medlemmer.

Gruppa har plass til alle. Meld deg inn, da vel...

DUGNADSGRUPPA PÅ INTERNETT
 
Dugnadsgruppa har en egen side på internettsidene til DNT Oslo. Her kan du finne 
generell informasjon om Dugnadsgruppa, og også laste ned dokumenter som f.eks. 
vedtekter, div. dugnadsskjemaer, reiseregninger eller årsmøte dokumenter.

Slik finner du frem til Dugnadsgruppa på internett:

1. Åpne internet
2. Skriv dntoslo.no

 
Merk at sidene IKKE er under turistforeningen.no. 
3. Klikk på Frivillig

4. Klikk på Dugnad i fjellet (du finner denne litt nede på siden, ofte under et bilde) 
Dokumentene finner du helt nederst på siden under tittelen «Dokumenter til 
nedlasting».
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STYRET I DUGNADSGRUPPA 
2017/18

STYRET 

Ole Henrik Brekke Hengslevn 3 
3514 Hønefoss

M: 92 28 66 29 ohebre@online.no

Kirsten Solberg Kirkeåsvn. 47 
1459 Nesoddtangen

M: 91 76 54 08 kisol53@online.no

Bjørn Lindgren Ulsrudveien 58 
0687 Oslo

M: 95 82 44 37 bjornlindgren2304@gmail.com

Brit Sissel Klungtveit Gina Kroghs vei 14 
1153 Oslo

M: 93 43 46 76 bsk@landbruksforsikring.no

bsklungtveit@yahoo.no

VARAREPRESENTANTER 

Helene Bugge Kasaveien 21 
0890 Oslo

M: 48 11 52 99 helene.bugge@nih.no

Vidar Falck Nordåssløyfa 8,  
1251 Oslo

M: 96 01 70 67 vidar_falck@getmail.no

REPRESENTANT FRA AVDELINGEN FOR HYTTER OG RUTER 
I DNT OSLO OG OMEGN
Lise Havik Hestehagen 27 

1364 Nesbru
M: 95 16 66 76
K: 22 82 28 00

lise.havik@dntoslo.no 

OMRÅDEKONTAKTER 2018-20
OMRÅDE NAVN ADRESSE TELE- E-MAIL

Alvdal Vestfjell Gunnar Vestby Moskusvn. 2, 
2406 Elverum 

91 30 80 88 gunnar@vestby.as

Rondane/Ringebu Thorleif Maudal Flesåsvn. 6C
0860 Oslo

91 35 35 27 thorleif.maudal
@vikenfiber.no

Femundsmarka Siri Storrøsten Brydalen,
2500 Tynset

90 94 00 42 sstorro@online.no

Langsua Svein Barkenæs Vibesgt 5
0356 Oslo

91 36 95 18 svebark@gmail.com 

Jotunheimen øst Kari Alvim Ulsrudgt. 16 D,
3057 Solbergelva

45 50 26 35 karalvi@online.no

Jotunheimen vest Steinar Lauritzen Markus Thranesvei 8B
1470 Lørenskog

99 70 52 61 steinar.lauritzen
@icloud.com

Breheimen Niels Aagaard  

Marit Lindås 
Aagaard 

Hammerbekkvegen 251
7342 Lønset

40 24 36 96 

93 22 77 08

ngaa@hotmail.com 

maritlaa
@gmail.com

Skarvheimen Ole Henrik Brekke Hengslevn. 3,   
3515 Hønefoss

92 28 66 29 ohebre@online.no 

Hardangervidda øst JanPetter
Røisgaard (ny)

Nils Huusgt. 11
0482 Oslo

93 08 42 82 janpetter2
@gmail.com 

Hardangervidda 
vest 

Helge Røed Bjørndalsveien 38,  
4993 Sundebru 

90 86 80 01 helgroee@online.no 
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VARDER’N ØNSKER  
ALLE DUGNADSVENNER 

EN FLOTT  SOMMER
I FJELLET


