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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 driver
to hytter i marka – Sellanrå og Solstua.
Leder:
Magne Arentsen, 22 46 60 17 (p),
22 38 74 37 (a), 936 17 068 (m),
mar@patentstyret.no
Medlemsservice og økonomi:
Øyvind Grandum, 63 80 38 11 (p),
63 80 76 03 (a), 951 47 284 (m),
oyvind@friluftsklubben.no
Kontonr: 9235.21.68396
Foreningens adresse og telefon:
Friluftsklubben i Oslo,
Nedre Rælingsveg 378,
2008 Fjerdingby
944 88 175 (m)
Redaktør:
Hanne Enger, 928 52 424 (m)
Sellanrå turisthytte:
Hyttefut Magne Arentsen,
936 17 068 (m)
Solstua turisthytte:
Hyttefut Leif Jørgensen,
924 07 060 (m)
Turkoordinator
Aina Grymyr, 922 35 865 (m)
e-post: agrymyr@yahoo.no
Nettsider:
http://www.friluftsklubben.no
Nettredaktør: Terje Didriksen:
terje@friluftsklubben.no
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Leder’n
Oslo er en ganske spesiell by. Vi har
mange trær og mye vegetasjon spredt rundt
i byen. Ser du ut over Oslo fra et flyvindu,
så kan du også se hvor grønt det er fra de
mange trær og busker som finnes rundt om
i byen. Når jeg sitter og skriver dette så ser
jeg et av bidragene til det grønne inntrykket
rett ut i bakgården her jeg bor. Her står et
stort asketre, det er en syrin hvor det
henger mat til småfuglene, og et seljetre
begynner også å vokse seg stort. Slike små
grønne oaser finnes på mange tilsvarende
steder i byen, men kanskje man må se dette
i fugle- eller flyperspektiv samlet for å
tenke natur.
Noe annet med Oslo er at naturen uansett
ikke er langt unna. Det er tidligere sagt at
ingen annen hovedstad har maken. Du
trenger ikke reise langt før du står midt i
skogen og med en følelse av å være langt
fra en storby. Kort vei til gode opplevelser.
Vi i Friluftsklubben jobber for at flere skal
bli kjent med disse gode opplevelsene, som
gjerne blir enda bedre når du kan dele dem
med andre på fellesturer.
For å få til slike turer, med gode opplevelser trenger vi flere turledere til turene
våre. Det er moro å være turleder, og ikke
så krevende som man kanskje tror. Møt
opp på medlemsmøtet vårt i november, så
vil vi gi et lite innblikk i turlederens verden
gjennom et lite turlederkurs. Om du ikke er
interessert er det uansett nyttig å kjenne til
turlederens oppgaver.
God høst til dere alle, så får vi vente og
håpe på bra skiføre til vinteren. Og de
dagene du ikke får gått på tur, så gled deg
over vegetasjonen du har utenfor ditt vindu
hjemme. Det er natur det også……

Magne
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Om deltakelse på
Friluftsklubbens arrangementer

Medlemsmøte med info om
turledelse

Alle er velkommen på arrangementene
våre. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på
følgende:

onsdag 11. november

Deltakelse skjer helt på eget ansvar. Vi
har ingen forsikringsordninger som dekker skader som deltakerne pådrar seg. Er
det forhold som turlederen bør kjenne til,
så si ifra 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.

Vi har gjennom flere år hatt en liten gjeng
med flinke turledere, men vi ser at vi
kunne tenke oss å få med flere på turlederlaget. Kveldens tema blir rett og slett
at vi forteller litt hvordan en tur blir
planlagt og hvordan man kan lede en tur.
Det er ikke slik at vi forventer at dere
som kommer på møtet blir rekruttert som
turledere. Det er mer at vi prøver å fortelle om turlederrollen, et lite turlederkurs, og så får vi se om enkelte av dere
får lyst å prøve dere som turleder. Har
dere et favorittområde dere vet en del om
og kjenner godt, så er det et godt utgangspunkt for å ta en tur selv i området. Våre
erfarne turledere står i så fall klare til å gi
støtte og opplæring. Om du ikke er interessert så får du i alle fall en god innføring
i hvordan en tur organiseres og ledes.

På arrangementer uten påmeldingsfrist 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, gi straks beskjed til
turlederen. Påmelding er bindende så
langt turlederen/arrangøren har økonomiske utlegg for bestilling av hytte,
innkjøp av mat og lignende. Slike utlegg
må dekkes også av de som melder seg av
turen.
Husk at dersom du melder deg på tur via
tekstmelding eller epost, er du først å
regne som påmeldt når du har fått bekreftelse fra kontaktpersonen.
Dersom man stiller med bil hvor dette er
nødvendig pga. turopplegget, godtgjøres
kjøringen med kroner 3 pr. km tur/retur
oppmøtested og reisens mål. Kostnadene
deles på alle deltakerne uavhengig av
hvor mange det er i hver bil. Tilsvarende
deles kostnadene til bompenger og
lignende.
Ved deltakelse på turene anser vi disse
vilkårene som kjent og godtatt av deltakerne.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til høstens møte.

Etter denne delen så vil vi ha et «styrets
kvarter», hvor vi i styret vil svare på
spørsmål fra medlemmene. Har du noe på
hjertet, så still opp med spørsmål.
Ellers blir det kaker og kaffe, te og solbærtoddy som vanlig under hele møtet.
Serveringen er gratis.
Vel møtt alle sammen!! Det er ingen
påmelding. Vi begynner klokken 18.00.
Tidemandsstuen ligger ved Vestkanttorget i Tidemandsgate 44. Ta kontakt
hvis det er spørsmål.
Kontaktperson:
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068,
e-post: magne@friluftsklubben.no
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Invitasjon til Friluftsklubbens 15-årsjubileum
Lørdag 31. oktober 2015 kl. 18.00 på Disen gård
Tradisjonen tro avholder vi jubileumsfest hvert femte år på en av Oslos gamle gårdsbruk. Vi
har tidligere vært på Årvoll gård og Tveten gård. Denne gang avholder vi jubileet på Disen
gård på Grefsen.

Program:
Velkomstpunsj
Fireretters middag
Fiskesuppe Lofoten med torskefilet og purre
Reinsdyrgryte Sellanrå med viltsaus, mandelpoteter og rørt tyttebær
Oster og kjeks
Karamellpudding med saus og krem
Taler og bordsanger
Utdeling av Friluftsklubbens hederspris gullkonglen
Kaffe og kaker
Dans
Deltakerne tar med seg drikke selv. Vi kan love en aften utenom det vanlige som sømmer seg et slikt
jubileum. Pris for arrangementet er kr. 350,- som innbetales til Friluftsklubbens konto 9235.21.68396
innen 27. oktober. Send samtidig en skriftlig påmelding til arrangementet til mar@patentstyret.no.
Opplysninger om arrangementet kan fås av
Magne Arentsen, tlf. 93617 068.
Arrangementskomiteen ønsker dere alle hjertelig velkommen!!
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Tursidene
“Mist for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det
daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver
sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg
kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra
den.”
- Søren Kierkegaard

Fra en deilig høstfargetur til Vikerfjell – Foto: Hanne Enger
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Dugnad på Sellanrå med
fårikålkveld

Vi oppfordrer deltakerne på dugnaden til
også å bli med på dette arrangementet. Se
info om «Åpen dag».
Turfakta

lørdag 10. – 11. oktober

Også i år gjør vi fårikålkvelden til en del
av en minidugnad på Sellanrå. Derfor blir
både middagen og overnatting gratis.
Vi har noen få oppgaver som skal gjøres
lørdag. Veden skal i hus, plenen skal
rakes for løv, vi skal skifte sengetøy, oppgradere proviantlageret, vaske og noen
andre mindre oppgaver som vil være
forefallende. Det blir en mindre arbeidsmengde enn på pinsedugnaden.

Avreise: Etter avtale med kontaktpersonen. En bil går oppover lørdag og passerer bommen på Hammeren kl. 09:45.
De tre første interesserte får plass i bilen.
De øvrige må gå opp selv fra Skar uten
turleder.
Retur: Søndag formiddag, eller ettermiddag etter «Åpen dag».
Kart: Oslo Nordmark

Det vil være folk på hytta fra ca. 11.30.
Dugnaden avsluttes ca. kl. 17.00.
Middagen er klar kl. 18.30.

Maks antall personer: 15

På søndagen har vi arrangementet «åpen
dag», hvor det er servering.

Kontaktperson:
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068,
e-post: magne@friluftsklubben.no

Påmelding: Til kontaktpersonen innen
onsdag 7. oktober.

Etter det første snøfallet. Utsikt fra Sellanrå over det tåkelagte Maridalsvannet – Foto: Hanne Enger
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Åpen dag på Sellanrå

Dagstur på Solemskogen

søndag 11. oktober

søndag 18. oktober

Denne søndagen i oktober arrangerer vi
som vanlig åpen hytte med servering av
vafler, kaffe, te og saft. Alle turfolk inviteres til å ta turen innom hytta, både
medlemmer og ikke-medlemmer. Kanskje
kan vi se nysnø på Norefjell? Vi har med
kikkert til utlån. Alle er hjertelig velkommen. Serveringen holder åpent fra kl.
12-15.

Denne søndagen skal vi bli litt kjent med
Solemskogens historie. Denne grenda
midt i skogen var i stor vekst tidlig på
1900-tallet med både hytter og fastboende. Men så kom drikkevannsrestriksjonene på grunn av Maridalsvannet, og eiendommer ble ekspropriert
og mange bygninger revet.

Det blir i år ikke noe annet tema enn at vi
ønsker flest mulig velkommen til hytta.
Inne i den hyggelige stua vil det brenne et
stort bål på peisen. FIO Småtass vil
besøke hytta som en del av turen deres
denne dagen. Vi håper også flere av
Friluftsklubbens medlemmer tar turen
opp til hytta.
For barna vil det bli laget en kort postløype i terrenget rundt hytta. Denne vil bli
merket med plastbånd.
Det er ingen påmelding til arrangementet,
men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til kontaktpersonen.

Vi går en runde hvor vi ser på gamle
ruiner og kulturminner fra Solemskogens
tidligere bebyggelse. Vi ser også på hytter
og hus som har fått stå.
Det blir rast ute underveis. En kupert men
lett tur på ca. 6 km.
Turfakta

Avreise:
Buss 56 Solemskogen går fra Tamburveien holdeplass i Nydalen kl. 11.57 til
Solemskogen kl. 12.13. Det er også mulig
å kjøre bil til Solemskogen. Vi møtes på
p-plassen på Solemskogen (der også
bussen stopper) kl. 12.15.
Retur: med buss kl. 15.20.

Turfakta

Avreise:
Det blir ingen felles avreise. Sjekk
ruter.no for avgangstider med buss nr. 51.
Kontaktperson:
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068,
e-post: magne@friluftsklubben.no

Ta med: Niste, drikke og sitteunderlag.
Kart: Oslo Nordmark
Maks antall personer: 12
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
fredag 16. oktober.
Kontaktperson:
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068,
e-post: magne@friluftsklubben.no
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Dagstur til Folkemuseet på
Bygdøy
søndag 15. november

På denne turen skal vi rett og slett rusle
rundt på Folkemuseet og se på gamle
bygninger og annet fra eldre tider. Her
finner vi blant annet Gol stavkirke fra
1200-tallet, og en årestue fra 1300-tallet,
som de eldste bygningene. Det er mulighet til å smake på lefsebakst, og kolonialen i Gamlebyen selger sukkertøy. Lunsj
spiser vi på Arkadia Cafe på stedet.

arrangementet at de har 'mast' om at vi
må gjenta i år!
Dette blir en flott anledning til en sosial
julemiddag etter en stemingsfull førjulstur
i skogen inn til en serveringshytte som
har fast tradisjon for suppetirsdager på
kveldstid om høsten og i skisesongen.
Turlengde inn langs sti er rundt 3 km, og
vi kan gå veien rundt Østernvannet tilbake, som er lengre og lettere. Det blir
med andre ord mulighet for trimming
både før og etter maten.

Etter lunsj tar vi en runde i Kongeskogen
med en tur ned til Paradisbukta, slik at vi
får gått litt mer enn bare inne på museet.
Turfakta

Avreise:
Buss nr. 30 går fra Jernbanetorget kl.
11.20, og er fremme på Folkemuseet kl.
11.38. Det er også mulig å kjøre bil. Vi
møtes utenfor inngangen kl. 11.40.
Pris: Inngang på museet koster kr. 120,for voksne (90,- hvis du er OBOSmedlem).
Maks antall personer: 12
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
onsdag 11. november.
Kontaktperson:
Magne Arentsen, tlf: 936 17 068,
e-post: magne@friluftsklubben.no

Fra fjorårets pinnekjøttkalas på Brunkollen
– Foto. Aina Grymyr.

Det serveres pinnekjøtt med alt tilbehør
(spis så mye du vil), dessert og te/kaffe til
kr. 400 per pers, og de har skjenkebevilling til kalaset. I fjor var det årets
beste pinnekjøtt for min del, og med høy
stemning, så gleder vi oss til gjenbesøk!
Det er reservert 12 plasser til andre
bordsetning kl. 20:00, og for å sikre disse
plassene må vi ha påmeldingene senest 2
uker på forhånd, dvs. innen mandag 9.
november. Førstemann til mølla!

Pinnekjøttkalas på Brunkollen
tirsdag 24. november

I slutten av november i fjor var vi på et
svært vellykket og koselig pinnekjøttkalas
på Brunkollen Turisthytte i Bærumsmarka. Deltakerne var så begeistret for

Turfakta

Fremmøte:
Skytterkollen kl. 18:30. Vi koordinerer
transport etter påmeldingsfristen, si ifra
hvis du stiller med bil
Ta med: Varme klær, hodelykter, penger
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til middag og drikke - og godt humør!
Retur: Gode og mette, sent til kvelds ;-)
Maks antall personer: 12
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
mandag 9. november.
Kontaktperson: Aina Grymyr,
e-post: agrymyr@yahoo.no (foretrukket),
evnt. tlf. 922 35 865.

Sjusjøen er kjent for å være et «snøhull».
Her kommer snøen tidlig og går sent, og
hit kommer langrennsfolket for å starte
skisesongen. I tillegg til løypenettet er det
en 5 km lang rulleskiløype ved Natrudstilen som legges med kunstsnø så snart
det er mulig. Her er også et relativt nytt
alpinsenter (fra 2003) med 250 m høydeforskjell. Det er således mulig å stå på
slalomski også.
Turfakta

Vinterens første skitur Sjusjøen
fredag 27. – søndag 29. november

Vi starter første skitur til fjells med en tur
til Sjusjøen. Vi har leid en hytte på
Sjusjøen, med plass til 8 personer. Hytta
ligger ved Natrudstilen 100 meter fra
løypenettet og 2 km fra alpinbakke.

Avreise:
med biler fra Oslo fredag kveld ca. kl
18.00. Avreisetid og -sted avtales etter at
påmeldingsfristen har gått ut. Si ved
påmelding ifra om du disponerer bil.
Retur: søndag kveld.
Pris: kr 750 pr pers for leie av hytta
(maks). I tillegg kommer kjørekostnader

Turfakta

Fra vinterens første skitur til Venabygdsfjellet i 2011. Lite snø, men en flott skitur allikevel
– Foto: Hanne Enger
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på kr 1.200 per bil (deles på antall
passasjerer), samt felles mat.
Ta med: Sengetøy, håndkle, skiutstyr
(langrenn og/eller alpint), innetøy,
brødmat og pålegg til frokost og niste
samt drikke. Turleder sørger for felles
middag.
Maks antall personer: 8
Påmelding: til kontaktpersonen innen
fredag 9. oktober. Påmelding er mulig
etter dette, men hytta kan da være
avbestilt hvis det er for få påmeldte. Påmeldingen er gyldig ved innbetaling av
depositum på kr 1.000 til Friluftsklubbens
kontonummer 9235.21.68396. Ved avmelding etter fristen tapes hele eller deler
av depositumet, svarende til klubbens
merutgifter.
Kontaktperson: Ingve Dragsnes,
e-post: ingve.dragsnes@gmail.com,
tlf: 996 05 408

Dagstur til Heggeliseter
søndag 17. januar

Her satser vi på en lengre tur i et fint
område.
Vi går fra Skansebakken forbi Smedmyrkoia - Oppkuvvann - Gagnumseter til
Heggeliseter hvor vi raster.
Tilbake går vi sørover mot Storebekkhytta - Skrubbdal – Skansebakken. Turen
er på ca. 27 km, men kan bli kortere hvis
det er dårlig vær eller dårlige føreforhold.
Vi er tilbake på Skansebakken ca. kl. 16.
Turfakta

Avreise:
Med buss nr. 41 fra Røa kl. 10.27 som er
fremme på Skansebakken kl. 10.45. Det
er også mulig å kjøre bil til Skansebakken. Vi møtes ved bussholdeplassen
kl. 10.45.
Kart: Oslo Nordmark
Maks antall personer: 8
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
onsdag 13. januar.
Kontaktperson: Iver Nicolai Gjersøe,
tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20.

Skitur fra By i Lommedalen
lørdag 30. januar

Denne dagen tar vi en skitur i Lommedalen. Vi starter fra Guriby like sør for
By, og går innover langs Lomma og tar
en rast ved Greinehytta. Turen går videre
i retning Tverrelva via Soterud og med
retur Guriby.
Fra tur til Sjusjøen i 2012 – Foto: Øyvind Grandum

Turens lengde er rundt 2 mil. Ta med
niste og drikke for en stopp underveis.
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Turfakta

Fremmøte:
Guriby p-plass kl.11.30. Vi avtaler
biltransport fra Oslo / Sandvika (bilspleis)
etter påmeldingsfristens utløp.
Ta med: Niste og drikke for en stopp
underveis.
Kart: Oslo Nordmark 1:50.000 vinterutgaven.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
onsdag 27. januar.
Kontaktperson: Ingve Dragsnes,
e-post: ingve.dragsnes@gmail.com,
tlf: 996 05 408

Suppeskitur til Brunkollen
tirsdag 9. februar

Om høsten og i skisesongen har Brunkollen Turisthytte faste suppetirsdager på
kveldstid. Vi håper på bedre skiføre i
2016 og tar oss en kveldstur litt tidligere i
sesongen for å nyte en suppemiddag ute i
Bærumsmarka. Turen vil bli lagt opp etter
vær og ikke minst skiføreforholdene, men
vi satser på en fin tur inn dit. Planlagt
runde og lengde vil bli oppdatert på
nettsidene når vi nærmer oss turdatoen.
Brunkollen serverer gjerne flere typer
suppe med hjemmebakt brød til, ofte med
mulighet for dessert, mellom kl. 16 - 20.
Turfakta

Fremmøte:
Fossum kl. 17:30. Vi koordinerer
transport etter påmeldingsfristen, si ifra
hvis du stiller med bil.
Retur: Gode og mette, sent til kvelds ;-)
Ta med: Varme klær, hodelykter, penger
til middag og drikke - og godt humør!
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
søndag 7. februar.
Kontaktperson: Iver Nicolai Gjersøe,
tlf: 452 59 357 / 67 53 29 20.

Perfekte forhold en dag i januar
– Foto: Øyvind Grandum

Foto: Bjørn Christian Enger
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«Så underlig det er å stå og fryse
i måneskinnets ensomhet en kveld
og kjenne kulden fra det døde lyset
og være levende allikevel.»
- Inger Hagerup

Måneskinn over Romeriksåsene
– Foto: Hanne Enger
13

Friluft nr 3/2015

Turer for småtasser (og deres foreldre)
Friluftsklubben fortsetter også kommende
sesong med turer som er myntet på
småtasser i alderen 0 år og oppover – og
naturligvis deres foreldre. Det er med
andre ord ikke et nytt barnehagetilbud.
Klubben tar ikke ansvar for småtasser på
tur, men har startet et turtilbud som vi
håper at vil falle i smak hos de av våre
medlemmer som har småbarn.

Litt om småtass på Facebook

Turene tilrettelegges og ledes av medlemmer som selv har småbarn, og noe av
hensikten er at også de voksne skal ha
glede av turene.
De voksne som melder på seg selv og
sine barn har ansvaret for å finne ut om
turen passer for egen familie og finne ut
hva man må forberede, ta med etc.
Påmelding og betingelser for øvrig
gjelder som for de andre turene våre.
Ny giv - Vi søker flere turarrangører

Småtassgruppa starter opp for fullt igjen
kommende høst- og vintersesong etter en
liten periode med laber aktivitet. Vi
trenger også noen flere turinteresserte
voksne som kan være med og arrangere
turer og komme med turidéer. Har du lyst
til å arrangere en tur, lurer på hva det
innebærer å arrangere turer eller har
turidéer?
Send e-post til:
hanne_enger@hotmail.com
For de som er på Facebook er det også
mulig å be om å bli innmeldt i småtassgruppen vi har her.
14

https://www.facebook.com/groups/
FIOsmaatass/
Det er opprettet en lukket gruppe for
småtass-gjengen. Gruppen aksepterer
bare ekte Facebookprofiler. Uekte profiler blir ikke tatt opp i gruppen.
Oppdages det uekte profiler i etterkant
fjernes disse fra gruppen og det sendes en
melding med informasjon til den det
gjelder om hvorfor vedkommende profil
er blitt fjernet.
Via denne gruppen vil medlemmene få
oppdatert turinformasjon. Medlemmene
har også anledning til å poste innlegg i
gruppen. Aktivitet i slike lukkede grupper
vises ikke på den enkeltes private FBprofil. Det er dog naturligvis ikke påkrevet å være på facebook. Turinfo
sendes også ut på e-post og på Friluftsklubbens nettsider.
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Åpen dag på Sellanrå
søndag 11. oktober

Sellanrå er Friluftsklubbens egen hytte i
Nordmarka. Hytta ligger ca. 3 km fra
Skar i Maridalen, og har fantastisk utsikt
vestover og nordover i marka. På en god
dag kan man se helt til Norefjell!
Denne søndagen arrangerer Friluftsklubben åpen hytte med servering av
vafler, kaffe, te og saft. Alle turfolk
inviteres til å ta turen innom hytta, både
medlemmer og ikke-medlemmer. Alle er
hjertelig velkommen. Serveringen holder
åpent fra kl. 12-15.
Det settes opp egen tur for småtassene
med avgang fra Skar kl 11:15. Det er ikke
mulig å ta seg frem til Sellanrå med
barnevogn, så de som ikke kan gå må
sitte i bæresele eller bæremeis.

For barna vil det som del av åpen dag bli
laget en kort postløype i terrenget rundt
hytta. Denne vil bli merket med plastbånd.
Turfakta

Fremmøte:
Skar i Maridalen kl 11:15. Til Skar
kommer man med bil, eller med buss 51
fra Nydalen T-bane som er på Skar kl
11:14.
Retur: Etter eget ønske.
Ta med: Niste, drikke og sitteplate samt
kontanter til å kjøpe noe på hytta om man
ønsker.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
fredag 9. oktober.
Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post:
krilar2@gmail.com, tlf: 915 70 355.

Stua på Sellanrå – Foto: Hanne Enger
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Halloweenfest på Nydalshytta
lørdag 24. – søndag 25. oktober

Denne helgen drar vi til Nydalshytta og
holder Halloweenfest.
LØRDAGEN: Vi møtes på Movatn stasjon
og går herifra til hytten. Nydalshytta
ligger rett ved Sinober. Her kan de som
vil kjøpe seg kaffe, vafler etc.
Etter ankomst til Nydalshytta pynter vi til
fest og lager oss noe god mat. Etter maten
blir det Halloweenaktiviteter og annen
moro. Vi legger også opp til at de voksne
kan sitte oppe og prate etter at barna har
lagt seg.
SØNDAGEN: Vi spiser en god frokost og
barna leker rundt hytten. Om det er
stemning for det går vi på orienteringstur.
En gang ut på søndagen etter utvasking
fra hytten går vi tilbake til Movatn.
Turen passer for barn i barnehage- og
skolealder i følge meg voksen. Overnattingen er på flersengsrom og på madrass.
Det er 16 sengeplasser på hytten og rundt
20 madrasser. Hytten har tre soverom
oppe, to peisestuer nede og ett kjøkken.
Turfakta

Fremmøte:
Movatn stasjon lørdag formiddag.
Klokkeslett avtales etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Pris: kr 200 per person. Dette inkluderer
overnattingen. Dersom turen fylles opp
vil prisen også kunne dekke noe felles
mat. Hvis ikke vil kostnad til felles mat
fordeles på deltakerne etter turen.
Ta med: Niste og drikke til lørdagen,
samt frokost og niste for søndagen. Flere
detaljer om det som må medbringes fås
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ved påmelding. Turleder sørger for innkjøp av felles mat.
Maks antall deltagere: 26
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
fredag 16. oktober. Ved færre enn 13
betalende innen denne datoen vil turen bli
avlyst. Påmelding skjer ved innbetaling
av kr 200 til kontaktpersonen. Ta kontakt
for å få kontonr. Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp tapes innbetalt
beløp.
Facebook: I år lager vi også en egen side
for denne turen. Du inviteres til denne når
du har betalt turen. Betaling = påmelding.
Kontaktperson: Kristin Larsen, e-post:
krilar2@gmail.com, tlf: 915 70 355.

Kosedyrenes dag på Sæteren
gård
søndag 1. november

Denne søndagen skal kosedyrene luftes.
«Turbo» som er barnas turlag sin blå
revemaskot venter spent på å få møte alle
kosedyrene.
I tillegg til kosedyrsamling kan man bl.a.
prøve ansiktsmaling, trillebårløp, og
pinnebrødsteking. «Søstrene fra Værket»
er klare med flere eventyr!! Eventyrstundene blir satt opp ca 12.30 og 13.15.
Vi sikter oss inn mot den siste av disse.
Vi går i samlet tropp innover, og har
felles lunsj når vi kommer frem.
Sæteren Gård holder også åpen stue med
kafesalg.
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Turfakta

Fremmøte:
Øverland parkeringsplass kl 11:00. Inn til
Sæteren gård er det ca 2 km på grusvei.
Det går fint å trille barnevogn.
Retur: Ca kl 15 når det stenger, eller
tidligere etter eget ønske.
Ta med: Kosedyr, niste, drikke og
sitteplate samt kontanter til å kjøpe mat
på Sæteren gård.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
fredag 31. oktober.
Kontaktperson: Hanne Enger, e-post:
hanne_enger@hotmail.com,
tlf: 928 52 424.

Dagstur fra Solemskogen med
bålrast og pinnebrød
søndag 22. november

Turen går fra parkeringsplassen på Solemskogen og ned til Setertjern. Her finner
vi en plass hvor vi kan tenne bål, steke
pinnebrød og leke.
Turen går fint an å gjennomføre både på
barmark og med snøføre. Avhengig av
hvordan terrenget ser ut i november
sendes det ut info til de interesserte om vi
går eller tar ski / akebrett / pulk. Er det
barmark kan man ta med barnevogn også.
Turens lengde er ca 2-3 kilometer.
Turfakta

Fremmøte:
Solemskogen parkeringsplass kl 11:15.
Buss 56 – Solemskogen er fremme kl.
11:13.
Retur: Ca kl 15 eller når man selv ønsker.
Ta med: Niste, drikke og sitteplate. Turleder sørger for remedier til å tenne bål
med samt pinnebrøddeig til de som
melder seg på innen fristen. Har noen lyst
til å ta med annen mat / utstyr til å lage
bålmat er det helt i orden.
Pris: 20 kr i kontanter til å spleise på
pinnebrøddeigen.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
torsdag 19. november.
Kontaktperson: Hanne Enger, e-post:
hanne_enger@hotmail.com,
tlf: 928 52 424.
Noen har fått ansiktsmaling på kosedyrenes dag –
Foto: Kristin Larsen
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Juletur til Sæteren gård
søndag 6. desember

Vi satser på at denne turen vil bringe oss i
skikkelig julestemning! Barnas turlag
(DNT) holder åpent for alle med nisser,
eventyrstund, bål, pinnebrød, spikking og
gapahuk. Dessuten kommer turbo.
Det blir nisseorientering på veien inn fra
Øverland til Sæteren Gård. Vi tar et nissekart i kartkassen og finner morsomme
poster på veien inn.
Sæteren Gård holder også åpen stue i
hovedhuset, og det blir salg av mat og
drikke (bla. julegrøt).
Vi går i samlet tropp innover, og har
felles lunsj når vi kommer frem.

Sæteren gård – Kilde: ut.no
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Turfakta

Fremmøte:
Øverland parkeringsplass kl 11:00. Inn til
Sæteren gård er det ca 2 km på grusvei.
Føret får avgjøre om det er mulig å ta
med vogn.
Retur: Ca kl 15 når det stenger, eller
tidligere etter eget ønske.
Ta med: Niste, drikke og sitteplate samt
kontanter til å kjøpe mat på Sæteren gård.
Er det godt med snø ta gjerne med
akebrett.
Påmelding: Til kontaktpersonen innen
fredag 4. desember.
Kontaktperson: Hanne Enger, e-post:
hanne_enger@hotmail.com,
tlf: 928 52 424.
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penger (de tar kort) til å kjøpe mat. Ski og
/ eller akebrett.

Akedag
En søndag i januar – dato kommer

Denne søndagen setter vi kursen for en
fin akebakke. Hvordan snøforholdene er i
de ulike akebakkene er i skrivende stund
passe usikkert, så hvor vi reiser for å ake
blir annonsert nærmere turdatoen sammen
med info om oppmøtetid.

Kontaktperson: Hanne Enger, e-post:
hanne_enger@hotmail.com,
tlf: 928 52 424.

Turfakta

Ta med: Niste, drikke og sitteplate samt
akebrett.
Kontaktperson: Hanne Enger, e-post:
hanne_enger@hotmail.com,
tlf: 928 52 424.

Skidag på Linderudkollen

Deilig nysnøføre ved Linderudkollen
– Foto: Tom Ingebrigtsen

En søndag i februar – dato kommer

Vi møtes ved Linderudkollen Sportsstue
og har denne som base for skidag. De
som har ski går en liten tur i området fra
Linderudkollen. Lengde på turen bestemmes av alder og skiferdigheter. Tilbake på
Linderudkollen raster vi. Linderudkollen
har severing av hjemmebakst, drikkevarer
og pølser. Har noen lyst til å ake også
gjør vi det etter skituren. Ta med akebrett
eller rattkjelke om dere har. Linderudkollen ligger ca 100 meter fra parkeringsplass, så det er overkommelig å ta med
seg en del greier.
Turfakta

Fremmøte:
Linderudkollen sportsstue kl 10:30 (tidlig
oppmøte da det fort blir fullt på parkeringsplassen).
Retur: Etter eget ønske.
Ta med: Niste, drikke og sitteplate samt

.

Pinnebrød – oppskrift
500g mel (bruk gjerne grovt mel)
2 ts bakepulver
2 ss sukker
litt salt
1 dl matolje
vann
Bland det tørre. Rør inn oljen. Spe så med
vann til deigen blir smidig. Blir deigen
klebrig, tilsettes litt mer mel.
Rull en klump deig til en pølse. Tvinn
deigpølsen rundt en pinne som fri for
bark. Pass på at deigen ikke blir for tykk
(ca 1/2 cm). Stek brødet over glørne til de
er gjennomstekt og slipper pinnen.
19
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Friluftskryss 3 / 2015

Loddrett

1
2
3
4
5
6
7
9
11
14
17
18
19
22
24
25
27

Av Morten Eriksen

1
8
10
12
13
15
16
18
20
21
23
25
26
28
29
30

Vannrett

Innsendig via mobiltelefon

Turisme
Hinne
Redskap
Himmelretning
Mediaspiller
Burfugl
Strever
Pynt
Nynorsk pronomen
Matvarebedrift
Velstående
Hovedstad
Øystat
Egentlig
Drikk
Organisasjon

Bruk bokstavene i rutene merket fra A til G for å
finne løsningsordet.
For å være med i trekningen om premier sender du
inn løsningsordet sammen med ditt navn på SMS til
909 15 571.
Frist er 15. februar 2016
Blant de som har riktig løst kryssord vil det bli
trukket ut to premier:
En Camelbak drikkeflaske
To poser sportsenergi-drikk
Vinnerne av kryssordkonkurransen vil bli annonsert i
neste Friluft (nr. 1 / 2016) sammen med løsningen.
.
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Soppfamilie
Lever
Åtte (omv.)
Hallusinogen
Internett-begrep
Rødlistet fasanfugl
Utleie
Tynne ut
Pronomen
Krypdyr
Kjappe
Søtstoff
Disney-havfrue
Finsk navn
Bend
Dyrebolig
Utrop
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Smått og stort
Friluftskryss 2/2015 - løsning
Her kommer løsningen på kryssordet i
forrige «Friluft». Vinnere denne gangen
er nok en gang Anne-Line Filiberto og
Hans Edvard Sunde –Frilufts suverent
mest iherdige kryssordløsere.
Disse mottar henholdsvis et regntrekk til
sekk (30-40 liter) og «Sneaker balls»
(godluktkuler til sko).

B I S L I N G E N
L

Y

M A R I N A

Løsning på hvem-hva-hvorkonkurransen i forrige Friluft
Mariholtet
Forrige konkurranse dreide seg om et sted
i Østmarka. Det gjaldt å finne et fornavn
som passet med stedets navn.
Én person kjente igjen stedet fra oven.
Lin Østad sendte inn riktig løsningsord
som er MARI, dvs. stedet er Mariholtet i
Østmarka. Lin kan dermed velge og vrake
mellom de to kryssordpremiene i forrige
Friluft!

Å S K O L L E N
V O K S E

I A T A

E L E F A N T E N E
I

L E V I

S T I

S P E R I L L E N
N I S S E L U E
Det oppfordres for øvrig til å gi disse to
kryssordløserne litt konkurranse!

Mariholtet sett fra lufta – Foto: Hans Edvard Sunde

Mariholtet slik vi kjenner det i dag ble
ferdigstilt av Oslo kommune i 1971.
Stedet var opprinnelig husmannsplass
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under Ellingsrud gård som i sin tid hadde
16 plasser med Mariholtet ved Elvåga
som den sørligste i Ellingsrud skog.
Før dette, rundt 1390-årene, nevnes
gården Elvaagen i Guddalr el.Guddalen
som nok var et gammelt grendenavn eller
navnet på den lange smale dalen som
deler Østmarka i to med det nå 7 km
lange Elvåga-vassdraget. Gården hørte
trolig til Furuset sogn som var et eget
kirkesogn i middelalderen.
Svartedauen herjet stygt med Furuset
sogn som også omfattet Groruddalen, og
etter 1560 forsvinner gården Elvåga fra
de skrevne kilder. Dette kan tyde på at
den ikke ble gjenreist som selvstendig
gårdsbruk etter ødegårdstida.
Mye tyder på at stedet igjen ble ryddet en
eller annen gang på 1700-tallet, og den
lille røde gamlestua som ligger noen få
meter sør for Mariholtet skal visstnok
være fra den tiden.
Går vi enda lenger tilbake så var kanskje
Elvåga et gammelt sted for guder? Eddakvad og sagaer forteller mye om gudetro
og teologiske spekulasjoner i tiden før
kristendommen. Det finnes flere historier
og kvad om fisketuren til Tor og hans
møte med jotnen Hyme som bodde øst for
Elvåga. Navnet Elvåga er et oldnorsk
navn med tilknytning til den gamle åsatroen, nevnt i Eldre Edda som «en iskald
grenseelv mellom jotnenes og menneskenes verden». I Heimskringla fortelles det
at østafor Elvåga må du ikke gå, for der
bor det skumle vesener sier skalden i et
kvad. Øst for Elvåga ligger i dag Lørenskog, men Mariholtet kan rapportere om
mange hyggelige gjester fra den kanten
også…
Nordre og Søndre Elvåga er et langstrakt
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vassdrag som har avløp mot nord.
Ellingsrudelva eller Elvågaelva starter
her, og er den eneste elva i Oslo som
renner nordover, og som ikke renner ut i
Oslofjorden. Den flyter stille av sted
gjennom Langvannet forbi Fjellhamar til
Nitelva, Øyeren deretter ut i Glomma. I
følge norsk folketro skal «nordrennende
vann» gjøre godt mot alle slags plager, ja
til og med være foryngende………Man
kan jo ta seg en slurk Elvågavann på sin
vandring og se om alle eventuelle plager
forsvinner..
I 1964 ble Elvåga demmet opp av en 14
meter høy demning rett sør for Mariholtet. Demningen skiller den delen som
er drikkevannskilde (sør for demningen),
og den delen som fritt kan brukes til
friluftsliv….være seg bading, fisking,
padling osv. Sistnevnte kalles i dag Fri
Elvåga.
(Teksten om Mariholtet er hentet fra Mariholtets
nettsider og gjengitt med tillatelse fra eierne).

Gupu
Av Hans Edvard Sunde

Ikke langt fra parkeringsplassen på Vestmarksetra ligger Gupu, en gård som
ligger på et av de høyeste punktene i
området, men likevel ganske skjermet av
skogen rundt. Det er havnehage rundt
tunet og det er et flott kulturlandskap. Det
underlige er at tunet har utsikt NED på
Kolsåstoppen! Man merker altså at man
er «in high places».
Gupu var barndommens skiturmål. Etter
en rekke oppoverbakker, vanket bestemor
Gupus hjemmelagede sjokoladekake. Den
bestod av flere lag sukkerbunn med

Friluft nr 3/2015

sjokoladesmak. Disse lagene var oftest
heller på den tørre siden. Det som gjorde
kaka spesiell var lagene med sjokoladekrem. Lys og nesten grå i fargen. Gupukaka var berømt. Mens du sto i gangen på
Gupu og kikket inn gjennom bestillingsluka, så du alltid mormor Gupu i bakgrunnen. Hun fulgte med og hjalp til selv
om hun virkelig var prototypen på
bestemor. Hun hadde sikkert vært pensjonist i ti år, men jeg var overbevist om at
det var denne mormoren som bakte
Gupukaka. Det er trist å innse at både
mor og bestemor Gupu er henvandret og
kaka med dem.
Gupu er en typisk skogrydning, ingen stor
gård. Fordi den ligger høyt, er den heller
ingen produktiv gård i landbruksmessig
forstand. Den var drevet allerede for tre
tusen år siden, men har blitt oppgitt under
flere perioder, senest etter Svartedauen da
Gupu ble en ødegård. Siden har gården
vært seter og ligget under andre eiere,
senest Bærum kommune. Når det har
bodd folk på Gupu, har de vært leilendinger.

tatt serveringen på Gupu. De viderefører
tradisjonen fra 1930 med servering i stua
på hovedhuset. Vi får se om nye og gamle
kunder strømmer til uten sjokoladekaka.
Under Gupu hørte også husmannsplasser.
På bildet nedenfor kan man så vidt se
restene etter Tranby husmannsplass. Her
levde Gustav Kristoffersen med kone og
fem barn omkring 1850. Det ble nok ikke
mye sjokoladekake på dem. Skal en
dømme etter størrelsen på steinfundamentet var det nok en kamp å få skrapet
sammen nok til å fø fem barn. Kamp om
plassen må det også ha vært. Nå har
skogen vunnet kampen om plassen og tatt
den tilbake.

Familien med navnet Gupu har drevet
gården siden slutten av sekstenhundretallet. I 1990 fikk Randi som 8. generasjon i slekten kjøpt gården av Bærum
kommune.
Ned fra Gupu og tilbake til Vestmarksetra
er det snille bakker. I gamle dager var det
ikke maskinutflatede løyper med tjukke
flisfyllinger. Da var det litt utfordring i
bakkene og det var om å gjøre å komme
først ned. Det tok ikke mange minuttene,
men det var morsomme og pulsforhøyende minutter.
Anette Haave Åsheim og Casey
Gilbertson har fra september 2015 over-

Restene av Tranby husmannsplass
- Foto: Hanne Enger
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Nytt liv i småtassgjengen – fra
badedag ved Trollvann
I begynnelsen av august slo været til med
skikkelig sommervarme, og småtassgjengen gledet seg da det var annonsert
tur til Trollvann 9. august. Turen samlet i
alt 19 stykker med smått og stort i alderen
3 mnd til – vel, alderen på de eldste
spurte vi ikke etter…
Det ble grillet, badet, spadd og sprutet
utover ettermiddagen. Sand og vann er en
uslåelig kombinasjon som sørger for
underholdning i timesvis. Flere av de
voksne fikk også dyppet seg i vannet, og
endelig fikk man følelsen av å ha
sommerferie!

Sand og vann er en uslåelig kombinasjon
– Foto: Hanne Enger

Småtassgruppa går nå på ny sesong med
liv og lyst, og håper at alle som deltok på
turen i august – og flere til – melder seg
på turene som er satt opp utover høsten
og vinteren 

Piknik – Foto: Hanne Enger
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Friluftsklubbens hytter
Friluftsklubben driver to hytter, Sellanrå og Solstua. Her kan medlemmer og andre leie sengeplasser
eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for holde av hele hytta. På
Solstua kan man uansett holde av hele hytta.
Overnatting og eventuelt proviantkjøp (kun Sellanrå) betales via giro som er utlagt på hytta, eller
direkte til kontonummer: 9235.21.68396.
Hytta bestilles på Friluftsklubbens nettsider (www.friluftsklubben.no), ved å kontakte Friluftsklubben
på telefon 944 88 175 eller gjennom en epost til hyttedrift@friluftsklubben.no.
En eventuell avbestilling må gjøres pr. e-post til hyttedrift@friluftsklubben.no senest 10 dager før
oppholdet skulle startet. Ved senere avbestilling må det betales 10% av leiebeløpet pr. dag forsinkelse
(f.eks. ved avbestilling 6 dager for sent betales 60%, 1 dag før 90%).
Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men Friluftsklubbens egen lås. Kontaktpersoner for formidling av
nøkkel oppgis ved bestilling. Medlemmer kan kjøpe nøkkel til hyttene. Det er samme nøkkel til begge
hyttene.
Priser på hyttene (gjeldende fra 1. april 2015)
Medlemmer

Ikke-medlemmer

Overnatting, voksne

150,-

220,-

Overnatting, Ungdom 16 - 25 år

100,-

180,-

Overnatting, barn under 16 år

gratis

100,-

Overnatting, barn under 7 år

gratis

gratis

Dagsbesøk

gratis

gratis
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Solstua Turisthytte

Solstua ligger sentralt til på Krokskogen ved Kleivstua med kort å gå inn fra parkeringsplass (ca. 800 meter).
Hytta har 5 sengeplasser fordelt på ett soverom og en stue. Hytta har en koselig
peisestue med peis og et enkelt kjøkken med alt nødvendig kjøkkenutstyr.
Det finnes stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Hytta er et
meget bra utgangspunkt for turer i området. Severdigheter som Kongens utsikt,
Svenskeslaget i Nordkleiva og hellige Olavs kilde ved Retthellseter er ikke langt unna.
Det er ellers mange fine setervoller i området hvorav Retthellseter er den best bevarte.
Adkomst til hytta er fra Sundvolden opp Krokkleiva hvis du tar buss fra Oslo.
Krokkleiva er verdt en tur. Den er skiltet som natursti. Fra Sundvolden er det ca. 3 km å
gå opp til hytta. Ellers går det bomvei opp til Kleivstua hvor det er 800 meter å gå inn til
hytta.
Solstua er ubetjent. Den har ikke proviantlager.
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Sellanrå Turisthytte

Sellanrå er Friluftsklubbens hytte i Nordmarka. Den ligger lunt til på Raudløkkollen helt
vest i «Maridalsalpene» med fantastisk utsikt utover Nordmarka.
Hytta har 15 sengeplasser fordelt på ett soverom og to hemsrom. Det er en koselig
peisestue med peis og ellers klassisk hytteinteriør fra sportshyttenes ungdom i marka.
Det er stearin- og parafinbelysning, vedfyring og gassapparat til koking. Kjøkkenet har
dekketøy til ca. 20 personer.
Adkomst til hytta fra Skar i Maridalen på blåmerket sti om Tømtehyttene (DNT-Oslo og
Omegn) 3,5 km. Sellanrå ligger 0,3 km vest for Tømtehyttene. Det går også en umerket
sti om Furumokollen rett opp til hytta, 3,5 km Skar - Sellanrå.
Sellanrå er Oslomarkas eneste selvbetjente hytte. Det vil si at du kan kjøpe middags-mat
med tilbehør, supper, desserter og annet på stedet gjennom selvbetjening fra proviantlageret.
Ved bestilling for gruppe med minst 7 personer, kan gruppen holde av øvrige ledige
plasser hvis man ønsker å være alene.
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A – POST
Arrangementer
Måned

Oktober

November

Desember

Januar

Dato

Tur/arrangement

10.- 11.

Dugnad på Sellanrå med fårikålkveld

11.

Åpen dag på Sellanrå

11.

Tur til Åpen dag på Sellanrå

14.

Månedens onsdagstur – bålkveld

18.

Dagstur på Solemskogen

24. – 25.

Halloweenfest på Nydalshytta

31.

Jubileumsfest 15 år !!

1.

Tur til Kosedyrenes dag på Sæteren gård

11.

Medlemsmøte med info om turledelse

15.

Dagstur til Folkemuseet på Bygdøy

22.

Tur fra Solemskogen med bål og pinnebrød

24.

Pinnekjøttkalas på Brunkollen

26. – 28.

Vinterens første skitur – til Sjusjøen

6.

Juletur til Sæteren gård

9.

Månedens onsdagstur – se info på nettsidene

17.

Dagstur til Heggeliseter

30.

Dagstur fra By i Lommedalen
Akedag

Februar

9.

Suppeskitur til Brunkollen
Skidag på Linderudkollen
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