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Friluftsklubben  i Oslo

Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi
legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi
ønsker å skape et godt sosialt miljø for
medlemmene gjennom foreningens
aktiviteter. Foruten turer arrangerer vi
også møter, fester og kurs, og vi stiller
på dugnad for andre friluftsorgani-
sasjoner som jobber i Oslomarka.

Leder:
Magne Arentsen, 22466017(p),
22387437 (a), 93617068 (m),
mar@patentstyret.no.
Medlemsservice og økonomi:
Øyvind Grandum, 66980172 (p),
63807603 (a), 95147284 (m),
oyg@start.no.
Foreningens adresse:
Friluftsklubben c/o Øyvind Grandum,
Gartnerv. 8 a, 1394 Nesbru.
Redaktør og webansvarlig:
Terje Didriksen: 22250525 (p),
terje.didriksen@linux.online.no
Websider:
http://www.friluftsklubben.no

Forsidebildet:  foto: Magne Arentsen

Leder’n

Endelig har vi fått den hytta vi har
ønsket oss så lenge! Denne høsten blir
naturlig nok preget av dette. Det blir
mange dugnader og mye arbeid, men
det vil ikke gå ut over turprogrammet.
Vi håper at høstens program faller i
smak. Det blir noe nytt og noe
gammelt. Ellers kan vi ikke få sagt
nok ganger at vi er svært lydhøre for
nye turforslag fra medlemmene.

Ta med en venn eller venninne på
tur neste gang. Det er ikke vanskelig å
like et så godt miljø som vi har her i
Friluftsklubben.

Jeg vil igjen reklamere litt for
Friluftsforum. Har du en tur du vil
fortelle om eller noe annet du vil si, så
er det bare å skrive. Du finner den på
websidene våre.

Da gjenstår bare å ønske alle en
riktig god turhøst!

- Magne
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Om deltakelse på
Friluftsklubbens turer

Alle er velkommen på turene våre. Vi
vil likevel gjøre oppmerksom på
følgende: Deltakelse skjer helt på
eget ansvar. Vi har ingen forsikrings-
ordninger som dekker skader som
deltakerne pådrar seg. Er det forhold
som turlederen bør kjenne til så si i fra
før turen. Er du usikker på om du har
forutsetninger for å delta på en tur
eller har du spørsmål om turutstyr, så
ta kontakt med turlederen.

På arrangementer uten påmeldings-
frist er det bare å møte opp. Dersom
du har meldt deg på en tur og det viser
seg at du likevel ikke kan bli med, så
gi straks beskjed til turlederen.
Påmelding er bindende så langt tur-
lederen/arrangøren har økonomiske
utlegg for bestilling av hytte, innkjøp
av mat og lignende. Slike utlegg må
dekkes av den deltakeren som melder
seg av turen. Dersom man stiller med
bil hvor dette er nødvendig pga. tur-
opplegget, godtgjøres kjøringen med 2
kroner pr. km tur/retur oppmøtested
og reisens mål. Kostnadene deles på
alle deltakerne uavhengig av hvor
mange det er i hver bil.

Ved deltakelse på turene anser vi
disse vilkårene som kjent og godtatt
av deltakerne.

Medlemsmøte på Vegeta

onsdag 3. september
(NB! Merk endret dato fra forrige nr)

Kveldens tema er sopp som mat. Vi
vil holde et lite soppkurs og du vil i
løpet av kvelden ha lært deg noen
sikre sopper, og ikke minst få en del
tips til hvordan man ikke forveksler
sopp. Videre vil deltakerne på årets
sommertur til Rondane vise lysbilder
fra turen. I tillegg vil vi presentere
kommende arrangementer utover
høsten.

Møtet begynner kl. 18.00 presis.
Siden vi får utgifter med leie av stedet
må vi be om kr. 20,- i inngangsavgift.

Vegeta Vertshus ligger i
Munkedamsveien 3B. Du går inn
Munkedamsveien fra Stortingsgaten,
på høyde med Nasjonalteateret T-
banestasjon, og stedet ligger på høyre
hånd rett før Esso-stasjonen ca. 30
meter inn gaten.

Velkommen til alle nye og gamle!
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Sopp – gjør turen
morsom og matnyttig

De fleste som er ukjente med sopp er
naturlig nok skeptisk til å plukke selv
for matbruk. Vi har hørt historier om
de mest vanvittige forvekslingstilfeller
og tror ut fra dette at vi selv kan gjøre
like fatale forvekslinger. I fjor tok en
familie feil av traktkantarell og spiss
giftslørsopp. Soppene er helt ulike. At
denne familien tok feil betyr ikke at de
to soppene plutselig er blitt
forvekselbare. Dette er et yttertilfelle
og må ikke skremme andre fra å spise
selvplukket sopp.

Sopp er lite næringsrikt som mat,
men er rik på mineraler og er selvsagt
en god smakstilsetter som tilbehør til
annen mat. Ved å lære seg noen få
arter som man er helt sikker på, så kan
man nyte de fortreffligste måltider og
samtidig ha en hobby som kan
kombineres med vår alles store hobby:
Å gå på tur!

Et godt utgangspunkt for
nybegynneren er å styre unna alle
skivesoppene og i tillegg den
hjerneformede sandmorkelen. Siden
røyksopp kan ligne små knopper av
fluesopp, dropper vi også disse. I
tillegg styrer vi også unna koralsopper
og kjuker som vokser på trær. Det er
blant disse vi finner de dødlige giftige
soppene eller annen sopp som kan
forveksles med de dødlige giftige
soppene. Hvis vi i tillegg venter med å
plukke rørsoppene, hvor det finnes
noen få svakt giftige sopper, så står vi
igjen med tre grupper som kun kan
forveksles med uspiselig sopp som
ikke er giftig: Kantarellene, de

bakkevoksende poresoppene og
piggsoppene.

Kantarellene kan ved første øyekast
se ut som skivesopper, men det er de
ikke. Ser man nærmere etter så er det
ribber under hatten på disse, ikke
skiver. Ribbene er tynnere enn skiver,
som tråder. Men siden det for en
nybegynner kan være vanskelig å se
denne forskjellen, så venter vi også
med kantarellene.

De bakkevoksende poresoppene står
i motsetning til de som vokser på trær,
kjukene. Det finnes to kjente slag av
disse, fåresoppen og
franskbrødsoppen. De er lette å
forveksle men franskbrødsoppen er
ikke giftig. En forveksling fører kun til
en mindre god matrett.

Fåresoppen anses å være nesten
umulig å forveksle med annen giftig
sopp. Du finner den i gammel
granskog. Den er stor, kjøttfull og
bølgete i hatten. Fargen er hvit med
har brune innslag. Under hatten finnes
verken skiver eller ribber. Den er helt
glatt med porer. Dette kan ligne
rørsoppene, men skjærer du soppen i
to vil du se at et rørlag er opp til en
centimeter tykt, mens porelaget er
bare et par millimeter tykt. Soppene
vokser ofte flere sammen og kan ha en
tendens til å vokse inn i hverandre.
For franskbrødsoppen er dette enda
mer vanlig. Men denne er brunere på
hatten og har skittenbrune til
rosabrune innslag på porene. Men den
avgjørende forskjellen mellom de to
finner du ut av når du steker soppen.
Fåresoppens kjøtt blir gult ved
oppvarming, det gjør ikke
franskbrødsoppens kjøtt.



Friluft nr. 3/2003

5

Fåresoppen er ikke den beste på
smak, men egner seg godt i stuinger
med annen sopp. Unge eksemplarer er
de beste. En spesialitet er fiskeboller i
hvit saus med fåresopp.

Blek piggsopp minner i størrelse og
form om ekte kantarell. På samme
måte er den kjøttfull, det vil si at
hatten og stilken glir over i hverandre.
Tynnkjøttet sopp har tynnere stilk som
er mer avgrenset fra hatten. Blek
piggsopp har pigger under hatten. Som
små nåler henger de under hatten.
Fargen er hvit med jevne, rødlige
innslag. Den har en forvekslingsart,
rødgul piggsopp, men den er omtrent
like god. Den rødgule piggsoppen er
mer tynnkjøttet og langt mer rødlig på
hattens overflate. Det finnes andre
piggsopper, men ingen er giftige. Det
er bare blek- og rødgul piggsopp som
er såkalte lyse piggsopper. De øvrige
har mørkere farge og flere har blålige
pigger.

Piggsopp er meget god mat, enten
alene eller blandet med annen sopp i
stuinger. Tips til sopptoast: Stek
soppen i sin egen kraft. Smør tilsettes
senere, ellers blir soppen vassen.
Tilsett så litt fløte å la det surre seg
brunt med soppen. Ta en loffskive og
brun lett i pannen ved siden av: Legg
et par gulostskiver på brødet og la det
smelte lett. Til slutt tar du
soppstuingen opp på brødet. Nytes i
små smakfulle porsjoner.

Mer om disse og flere spiselige
sopper kan du få presentert i et mini-
soppkurs på medlemsmøtet 1.
september. Den påfølgende helg går vi
på en dagstur hvor vi sanker sopp som
vi har lært. Bli med å lær om nok en
positiv side ved vår herlige natur!

Over ser vi illustrasjoner av, fra venstre:
Den tykkjøttede fåresoppen med
porelag. Ved siden av en ukjent sopp
som i motsetning til fåresoppen er
tynnkjøttet. Nederst til høyre er illustrert
en blek piggsopp som er delt i to. Under
hatten er det pigger.

Anbefalt litteratur er Egeland/Myhr: Sikre
Sopper.  Her ser vi fåresoppen avbildet.



Friluft nr. 3/2003

6

Sellanrå –
Friluftsklubben har fått
egen hytte!

Hyttedrift er vi godt kjent med
gjennom vårt ansvar for DNT-hyttene
Tømte og Smedmyrkoia. Nå har vi
endelig fått oss noe eget, og det er litt
av en perle! Hytta ligger på
Raudløkkollen nord for Maridalen,
400 meter vest for Tømtehyttene
(DNT-OO).

For et par år siden ble hytta
oppdaget av en våre medlemmer, Ole
Kristiansen. Hytta lå ubenyttet og så ut
til å forfalle mer og mer. Ole tok
kontakt med eierne, Ferd eiendom AS,
som den gang ikke hadde bestemt seg
for hva de ville gjøre med
eiendommen. Da styret noe senere
fulgte opp denne henvendelsen hadde
de bestemt seg for å leie ut til en ideell
organisasjon. Vi meldte vår interesse
og fikk i juni et tilbud om å leie hytta.

At vi nå har fått leie Sellanrå
innebærer at Friluftsklubben nå

kanskje sitter med Oslomarkas best
beliggende hytte hva angår utsikten.
Den vil få 12 sengeplasser (med
mulighet for flere løse madrasser.) Det
blir Oslomarkas eneste selvbetjente
hytte i det vi skal ha muligheter for å
kjøpe mat fra proviantlager på hytta.

Sellanrå er oppkalt etter gården i
Knut Hamsuns roman ”Markens
Grøde”. Hyttas historie er foreløpig
ikke så godt kjent. Den ble mest
sannsynlig bygget samtidig med de
andre hyttene på Raudløkkollen.
Vinkelhytta kom i 1919 og
Tømtehytta på 20-tallet. I 1941
overtok arbeiderforeningen på
Tidemanns tobakksfabrikk. Grefsen
KFUK-speidergruppe hadde stedet på
80- og 90-tallet. Hytta sto deretter
tom.

Nå i starten trenger vi din hjelp for
å få satt i stand stedet. Hele 5
dugnader må til før vi har offisiell
åpning den 12. oktober. Fra den
datoen kan du som medlem leie stedet
så mye du ønsker!

Sellanrå før
oppussingen.
Foto: M.A.
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Dagstur på Krokskogen

søndag 17. august
Denne turen ble presentert i forrige
nummer av Friluft som et turforslag i
serien ”Turopplevelse Marka”. Den
gir deg garantert en ny opplevelse på
stier som ikke er merket med annet
enn Friluftsklubbens egne bånd.

Du får oppleve Jaklefoss, som er
kjentmannspost, men også
Valbekkfossen som er ganske ukjent
for de fleste. Vi går igjennom
naturreservatet ved Ultveittjern og fra
toppen av åsen er det fin utsikt utover
Ringerike.

Avreise med privatbiler fra
Sporveismuseet på Majorstuen kl.
10.30. Si ifra ved     påmeldingen om
du disponerer bil.

Maks antall: 16 deltakere.
Påmelding: Til turlederen innen

lørdag 16. august.
Turleder: Magne Arentsen (Se

tlf.nr. foran i bladet.)

Familietur til Jondalen

lørdag 23. – søndag 24. august
Her kommer turen for dere som har
små barn. Jondalen ligger ved foten av
Blefjell i Kongsberg kommune, ca. 1
½ times kjøring fra Oslo. Rett bak
idrettsplassen i Jondalen bor Tone og
Svein Petter Hanserud. De inviterer
dere som har smårollinger til å komme
til trivelige Jondalen – som har mye
fin natur å by på. Det vil bli grilling
lørdagskvelden og aktiviteter for store
og små. Blant annet balleker på
idrettsplassen, trampolinehopping,
natursti og gapahukbygging. Søndag
blir det tur – start ca. kl. 1000-mulighet

for topptur til Jondalsåsen eller rusling
i skogen for å kikke etter dyr, spor
eller blåbær.

Turen vil bli lagt opp etter de små
sine føtter. Dersom noen av de voksne
ønsker å ta en tur alene er det f.eks.
kort vei å gå til Blestølen.

Vi telter i skogen noen hundre
meter bak hagen til Tone og Svein
Petter, da kan de som ønsker benytte
seg av husets WC og kjøkken. De som
ikke har eget telt kan overnatte i en
Lavvo som settes opp.

De barskeste kan overnatte i
gapahuken som barna har satt opp
tidligere på dagen.

Kart: Turkart: Flesberg, Notodden,
Kongsberg; M711: Kartblad Notodden

Ta med: grillmat til lørdagskvelden
og brødmat til de andre måltidene,
sovepose, liggeunderlag og telt for de
som har det.

Pris: Egen transport til Jondalen.
Oppmøte:  Sykkelbane i enden av

Jondalen idrettsanlegg kl. 1530. Her er
det parkering.

Avslutning: ca. kl. 15 søndag.
Kjør E-134 til Kongsberg. Følg

deretter skilting mot Geilo, Rjukan
(Numedalsvegen). Følg denne ca 6
km, Ta av til venstre og følg skilting
mot Rjukan, Bolkesjø (RV37). Her
begynner Jondalen. Etter 5 km er det
en avkjørsel som er skiltet til
idrettsplassen. Følg på rett frem ca.
700 meter.

For de som ikke har tilgang på bil
kan man ta Rjukan-ekspressen som
stopper ved Jondalen skole. Fra skolen
er det 700 meter til idrettsplassen.

Påmelding: Innen 21/8 2003 til:
Svein Petter og Tone Hanserud, tlf:
32 72 00 69 / 900 90 293
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Dagstur i Østmarka (K)

søndag 31. august
Tur på blåmerka sti, vi starter ved
Bysetermosen P-plass ca kl. 11.30 og
går inn til en kjentmannspost ved
Luttjern. Derfra går turen opp på
Tonekollen (367 moh) med flott utsikt
over Østmarka.

Etter en rast går vi over Pølseberget
til Vangen og tilbake til Bysetermosen
ca. kl. 17.30. Ta med mat/drikke og
evt. badetøy.

Buss 501 fra bussterminalen kl.
10.50 til Fjell kl. 11.17. (NB: Sjekk
disse selv når turen nærmer seg).
Transport videre derfra avtales ved
påmelding.
Hvis det er noen som kjører bil er det
kanskje mulig å sitte på fra sentrum.

Påmelding innen fredag 29 august.
Turleder: Oddbjørn Erland, tlf. 908

65684.

Sopptur på Krokskogen

søndag 7. september
Vi gikk i dette området på samme tid i
fjor. Da fant vi mye sopp! Siden vi
nettopp har hatt et medlemsmøte med
et lite soppkurs, så passer det godt å
dra hit igjen og håpe på like stor
fangst dette året.

Vi kjører bil til Kleivstua og går
innover mot Sørsetra. Vi går tilbake
via Kneikasetra til turlederens hytte
ved Kleivstua hvor vi artsbestemmer
og prøvesmaker soppen.

Maks antall: 16 deltakere.
Påmelding: Til turlederen innen

lørdag 9. august.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr.

foran i bladet.)

Retthellseter. Foto M.A.
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Høstfargetur til Skrim

fredag 12. – søndag 14. sept.
Turen er fulltegnet. Se for øvrig
annonsering i Friluft 2/2003. Se også
alternativ tur til Norefjell 26.-28.9.

Skiløypedugnad - avlyst

lørdag 20. – søndag 21. sept.
Vi må dessverre la denne dugnaden
utgå, da vi trenger alle tilgjengelige
dugnadskrefter på Sellanrå. Vi prøver
å få til en skiløypedugnad til neste år.

Helgetur til Norefjell

fredag 26.- søndag 28. sept
Høstfargeturen til Skrimfjella ble så
populær at den ble fulltegnet allerede
før sommeren. Siden vi vil ha flest
mulig ut på tur, så har vi laget enda en
tur over samme tema.

Vi er så heldige å ha Hans
Christian, med hytte på Nore-

hammeren, som medlem. Han stiller
hytta til disposisjon denne helgen.

Avreise fra Sporveismuseet på
Majorstuen fredag kl. 16.00. Fremme
ved hytta setter vi opp en lavvu siden
hytta kun har 5 sengeplasser. De 5
første påmeldte får disse plassene.

Lørdag kjører vi til Tempelseter
hvor vi går inn til Høgevarde, som har
Sør-Norges videste utsikt etter
Gaustastoppen.

Etter en hyggelig kveld lørdag går
vi en tur i området opp fra hytta på
søndag. Aktuelle turmål kan være
Ramnås eller Augunshaug .

Maks ant. deltakere: 10.
Kart: Norefjell.
Påmelding til turleder innen 24.9.
Turleder: Magne Arentsen (tlf s. 2).

Høgevarde. Foto: M.A.
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Dagstur i Maridalsalpene

søndag 21. september
Vi tar utgangspunkt på Skar og går
herfra om Vaggestein til
Mellomkollen. Her tar vi rast. Fin
utsikt fra toppen. Fra Mellomkollen
går vi om Tømte og Tømtehyttene før
vi tar siste rast på Friluftsklubbens nye
hytte Sellanrå. Herfra går vi
utsiktsruten om Furumokollen ned til
Skar.

Buss nr. 37 fra Stortorvet kl.. 11.04
til Brekkekrysset kl.11.27. Bytte til
buss nr. 51 fra Brekkekrysset kl.11.31
til Skar kl.11.42.

De som kjører bil parkerer ved Skar
og møter ved bussholdeplass kl.11.45.

Ingen påmelding. Turleder Magne
Arentsen. (Se tlf.nr. bak i bladet.)

Åpningsfest på Sellanrå

lørdag 11. oktober
Etter flere dugnadshelger med mye
jobbing skal vi endelig sette strek og
nyte fruktene av arbeidet. Denne
helgen håper vi at så mange som
mulig vil komme til Sellanrå, både de
som har vært med på dugnad og andre,
for å feire åpningen av foreningens
første hytte!

Programmet for lørdagen blir som
følger: Fremmøte på Skar klokken
15.15. Buss nr. 37 fra Stortorvet kl..
14.34 til Brekkekrysset kl. 14.57.
Bytte til buss nr. 51 fra Brekkekrysset
kl. 15.01 til Skar kl.15.12. Fra Skar
går vi over Furumokollen til Sellanrå,
3,3 km og ca. en times tur.

Klokken 18.00 setter vi oss til bords
på Sellanrå og spiser en fem-retters

festmeny. Ønsker du vegetarvariant så
gi beskjed på forhånd.

Utover kvelden går festen sin gang.
Det er plass nok i stua til dans.

De første 15 påmeldte får plass på
Sellanrå. De øvrige får tildelt plass på
Tømtehyttene (½ km fra Sellanrå). Av
hensyn til plassen under middagen må
vi begrense antall deltakere til 20.

Påmeldingsfrist: 1. oktober. Pris:
Kr. 200,- som inkluderer fem-retters
middag og overnatting. Drikke tar du
med selv.

Påmelding skjer gjennom
innbetaling av 200,- til:
FIO-hyttefest v/ Øyvind Grandum,
Gartnerveien 8 a, 1394 Nesbru
Kontonr: 9710.5616663

Kontaktpersoner: Øyvind og Magne
(Tlf.nr. og mailadr. foran i bladet)

Åpning av Sellanrå

søndag 12. oktober
Så er den store dagen kommet.
Sellanrå skal åpnes som vår
turisthytte. Vi arrangerer åpningen
som en dagstur fra Skar, hvor både
våre medlemmer (de som ikke allerede
er på festen) og eksterne spesielt
innbudte gjester, deltar.

Buss nr. 37 fra Stortorvet kl.11.04
til Brekkekrysset kl.11.27. Bytte til
buss nr. 51 fra Brekkekrysset kl.11.31
til Skar kl.11.42.

De som kjører bil parkerer ved Skar
og møter ved bussholdeplass kl.11.45.

På hytta blir det både klipping av
snor og kulturelle innslag. Turen ned
igjen går samme vei.

Ingen påmelding. Vi jobber med å
få en ekstern turleder til å ta denne
turen.
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Sjøfisketur til Hurum

søndag 19. oktober
Denne turen har blitt en tradisjon i
Friluftsklubben. Vi møtes med
privatbiler ved Sporveismuseet på
Majorstuen kl. 11.00. Si ifra ved
påmelding om du disponerer bil. Det
er ca. 70 km å kjøre. Deltakerne
spleiser på bensin.

Turen ut til fiskeplassen følger de
blåmerkede kyststiene i fin kystnatur.
Fra odden vi fisker på ser vi rett ut
Oslofjorden mot havet. Så det er ikke
bare fisking som gjør denne turen fin.

Utstyr: Fiskestang, helst minst 7 fot
og minst 0,35 snøre. Sluk som
Møresilda og Stingsilda er bra, men
det anbefales ved torskefiske å bruke
jigg med gummiimitasjon av
børstemark eller en liten gummifisk.
Husk kniv og plastpose til fisk.

Mat: Alle tar med matpakke og
varm/kald drikke etter eget ønske.

Tøy: Det anbefales å ta på seg
varmt tøy. Det kan bli litt kaldt å stå

stille ved kysten på denne tiden av
året.

Ruten: Vi kjører til Shell-stasjonen
på Tofte. Derfra kjører vi samlet til det
stedet vi setter fra oss bilene. Ca. 3 km
å gå på kyststi. Til dels bratt over
Østnestangen, med fin utsikt, før vi
kommer ned mot Sandbukta. Derfra
går vi ut mot fyret ytterst på
Østnestangen hvor det er gode
fiskeplasser.

Tilbaketur: Vi satser på dagfiske og
skumringsfiske. Vi regner med å være
tilbake i Oslo ved 19.00-tiden. Maks
antall: 8 deltakere. Påmelding: Innen
15. november til turlederen

Kontaktperson og turleder: Magne
Arentsen (Se tlf. nr. foran i bladet.)

Dagstur i Nordmarka

søndag 26. oktober
Vi går en runde om Vettakollen (fin
utsikt over hele byen), til
Skjennungstua (rast), og ned til
Sognsvann igjen på blåmerkede stier.

Fra Hurum. Foto: Ø.G.
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Ca. 14 km. Fremmøte ved bommen på
Sognsvann kl. 11.00. Ingen
påmelding. Kontaktperson: Oddbjørn
Erland (tlf 908 65 684)

Helgetur i Maridalsalpene
med lørdagskveld på
Sellanrå

lørdag 8. – søndag 9. november

Helgetur i Maridalsalpene:
Maridalsalpene  er navnet på de
skogkollene som ligger nord for
Maridalen, øst for Øyungen, vest for
Movatn og sør for Tømte. Toppene
ligger høyt og fritt i terrenget med god
utsikt. På denne turen har vi til hensikt
å besøke alle sammen på en dag. Etter
turen slapper vi av på Sellanrå til vi
rusler ned til Skar og buss hjem på
søndag.

Lørdagskveld på Sellanrå
På begynnelsen av 1900-tallet ble det
populært ”at gaa paa stuen lørdag
kveld”. Disse lørdagskveldene var alt
fra lystige lag til heftige diskusjoner
foran peisen. Sellanrå er opprinnelig
bygget som en slik ”sportsstue”. Vi
skal denne kvelden prøve å gjenskape
den hyggelige atmosfæren det må ha
blitt når man satt slik en mørk
høstkveld og stirret inn i peisen.

Maks antall deltakere: 15. Oppgi
ved påmeldingen om du ønsker å være
med på dagsturen lørdag med
overnatting eller bare lørdagskvelden
med overnatting. Overnatting på
Sellanrå koster 80,- for medlemmer.
Du kan også bli med på dagsturen
lørdag og fortsette ned til Skar samme
dag om du ønsker det.

Mat: Felles gryterett på hytta.
Detaljer om hvem som tar med seg
hva blir vi enige om etter at
påmeldingsfristen har gått ut. Brødmat
tar hver enkelt med.

Avreise for dagsturen: Tog fra Oslo
S kl.10.51 til Movatn kl.11.19.

Avreise for lørdagskvelden: Buss
nr. 37 fra Stortorvet kl. 14.34 til
Brekkekrysset kl. 14.57. Bytte til buss
nr. 51 fra Brekkekrysset kl. 15.01 til
Skar kl.15.12. Fra Skar går vi over
Furumokollen til Sellanrå, 3,3 km og
ca. en times tur.

Påmeldingsfrist: Innen 2. november
til kontaktpersonen.

Turleder og kontaktperson: Hanne
Enger, tlf 928 52 424 eller 22 46 02
49. Email: hanne_enger@hotmail.com

Dagstur i Sørmarka

søndag 16. november
Vi vet ikke hvor langt vinteren har
kommet ennå, og velger derfor et
lavereliggende område for fottur
denne søndagen. Vi kjører til
skytebanen ved Granerud øst for Ski.
Målet for turen er Høgesset i
Sørmarka. Her tar vi rast og brenner
bål. Turen blir på ca. 10 km.

Avreise med privatbiler fra
Sporveismuseet på Majorstuen kl.
10.30. Si ifra ved     påmeldingen om
du disponerer bil.

Maks antall: 16 deltakere.
Påmelding: Til turlederen innen 14.
november.

Turleder: Magne Arentsen, (Se
tlf.nr. foran i bladet.)
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Julefest med
Friluftsklubben

Nydals-hytta lørdag 29. nov
(endret fra papirutgaven)
• Treretters middag
• Sanger
• En hyggelig bordkavaler
• Polonese
• Dans
• Konkurranser
• Underholdning

Tradisjonen tro holder vi julefest,
denne gangen på Nydalshytta ved
Sinober (ikke Lyn-hytta som tidligere
annonsert).

Lettest adkomst er fra Snippen
jernbanestasjon (2,2 km på sti) eller
Steinset utfartsparkering på
Nittedalsida (2,5 km på vei). Man kan
også parkere på Mobekken
parkeringsplass i Maridalen (3,3 km
vei/sti), eller gå fra Movatn stasjon
(2,9 km på sti). På veien fra Movatn

kan kjentmannsposten Burås tas på
veien.

Påmeldingsfrist: 15. november.
Maks. antall 40. De første påmeldte
får sengeplass (16 senger). Her gjelder
det å være rask!! Ellers vil en av
stuene bli satt av til sovesal. Ta med
liggeunderlag hvis du ikke får seng.

Pris: Kr. 250,- som inkluderer gløgg
ved ankomst, treretters middag og
overnatting. Drikke tar du med selv.

Påmelding skjer gjennom
innbetaling av 250,- til:
FIO-julefest v/ Øyvind Grandum
Gartnerveien 8 a
1394 Nesbru
Kontonr: 9710.5616663

Kontaktpersoner: Terje og Magne
(Tlf.nr. og mailadr. foran i bladet)

Julefest på Farmasihytta 2001. Foto: Ø.G.
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Dagstur i Nordmarka

søndag 30. november
(sted kan bli endret, ta kontakt med
turleder eller se internettsidene).

Det er fint å gå til fots også ved disse
tider. Kanskje har det første snøfallet
gjort marka hvit. Det er stille i marka
og luften er kjølig, men klar.

Vi går fra Sognsvann om Lynhytta
hvor det er mulighet for deltakerne fra
gårsdagens julefest å bli med på
turen.Videre til Skjennungstua, hvor
de er kjent for å lage bra julestemning.
Kakene på stedet kan anbefales. Fra
Skjennungstua går vi over
Frønsvollmyrene til Frønsvolltråkka
og går måneskinnsløypa tilbake til
Sognsvann.

Det er ingen turleder mellom
Sognsvann og Lynhytta. Fremmøte på
Lyn-hytta kl. 11.30.

Ingen påmelding.
Turleder: Magne Arentsen (tlf.nr.

bakerst i bladet.)

Dugnader på Sellanrå

fredag 22. – søndag 24. 08.
fredag 12. – søndag 14. 09.
fredag 19. – søndag 21. 09.
fredag 03. – søndag 05. 10.

Vår nye hytte skal pusses opp og
settes i stand, og vi har satt 12.
oktober som den store åpningsdagen.
Før denne tid er det mye å gjøre på
stedet. Det vi prøver å få tatt på
dugnadshelgene er særlig beising og
maling. Dessuten skal vinterveden
sikres.

Dugnad er ikke bare jobbing. Vi
satser på å ha det sosialt og hyggelig
inne i mellom. På kveldene er det fint
å sitte ute ved bålet mens vi nyter
utsikten utover Nordmarka. Er det
kaldt har vi en fin peis inne i hytta.Vi
håper at vi gjennom dugnadene også
får skapt et miljø rundt hytta.
Gjennom ditt medlemsskap i
Friluftsklubben blir hytta ”litt din”.

Vi skulle gjerne ha sponset
dugnadsmiddager, men vi trenger de
pengene vi har til å få satt i stand
hytta. Alle må ha med seg sin egen
mat, men vi foreslår et tema for
middagene, så vi lettere kan lage en
felles middag. Det kan bli trangt om
grytene på kjøkkenet hvis alle skal
lage sin egen middag. Unntaket blir
12.-14.9. hvor det blir grilling (vi
ordner engangsgriller), og alle tar med
mat selv. Ellers ordner vi innkjøpet av
en middag til maks. 50,- pr. deltaker.
Gi beskjed ved påmeldingen om du er
med på fellesmiddag eller ikke.
Menyen blir følgende: 22.-24.8
Biffkveld, 19.-21.9 Skalldyraften, 3.-
5.10 Elg- og rådyrgryte.

Ellers får du nærmere detaljer ved
påmeldingen. Påmeldingen skal senest
skje innen torsdag før den aktuelle
dugnadshelg. Den første helgen
disponerer vi både Lille Tømtehytta
og Sellanrå da det blir felles dugnad
for begge stedene. Men Sellanrå skal
da males innvendig og kun hemsene
kan brukes til overnatting. Maks antall
dugnadsdeltakere denne helgen blir
derfor 14.

De øvrige helgene brukes Sellanrå
til overnatting. Maks antall blir 12.

Påmelding til Magne eller Øyvind
(Se tlf.nr. bak i bladet.)



Friluft nr. 3/2003

15

Dugnad på Tømte

fredag 22. – søndag 24. august
Da er det igjen dugnad på Tømte,
denne gangen felles med Sellanrå. Vi
samles denne gang fredag kveld. Du
kan være med hele helgen eller velge å
komme kun deler av den. Men vi må
vite når du har tenkt å komme av
hensyn til maten.

Hovedarbeidsoppgavene er som
vanlig vedhugst, vask og rydding.

All overnatting og middagsmåltider
er som vanlig gratis. Tørrmat til
frokost og lunsj samt drikke tar du
med selv.

Du trenger å ta med: Sovepose,
varmt tøy, arbeidstøy, tørrmat og godt
humør!

Maks antall deltakere: 10 personer
pr. overnatting.

Nærmere opplysninger og
påmelding: Magne Arentsen (Se tlf.nr.
foran i bladet.)

Dugnad på Smedmyrkoia

fredag 5.- søndag 7. sept.
Velkommen til dugnadshelg på
Smedmyrkoia i Sørkedalen.
Gjøremålene denne gangen er i
hovedsak maling og vask innvendig
samt opprydningsarbeider ute.
Middagsmåltider og losji er gratis.

Dugnaden avsluttes søndag
formiddag.

Av hensyn til maten må vi ha
påmelding innen torsdag 3.9.

Kontaktperson: Øyvind Grandum,
tlf. 66 98 01 72, oyg@ffi.no.

Foto: Ø.G.
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A – POST
Turoversikt
Måned Dato Tur/arrangement

22. – 24. Dugnad på Tømte og Sellanrå

23. – 24. Familietur til Jondalen

August

31. Dagstur i Østmarka (K)

3. Medlemsmøte på Vegeta

5. – 7. Dugnad på Smedmyrkoia

7. Sopptur på Krokskogen

12. – 14. Høstfargetur til Skrim

12. – 14. Dugnad Sellanrå

19. – 21. Dugnad Sellanrå

21. Dagstur i Maridalsalpene

September

26. – 28. Helgetur til Norefjell

3. – 5. Dugnad Sellanrå

11. – 12. Sellanrå: Fest på lørdag og åpning på søndag

19. Sjøfisketur til Hurum

Oktober

26. Dagstur i Nordmarka

8. – 9. Helgetur i Maridalsalpene med lørdagskveld på
Sellanrå

16. Dagstur i Sørmarka

29. Julefest på Nydalshytta

November

30. Dagstur

Returadresse:  Friluft c/o Øyvind Grandum, Gartnerv. 8 a, 1394 Nesbru


