Naturopplevelser for livet

Kjære gjest! Nå starter dugnaden for ny turisthytte på Mogen.
Alt har sin tid. Dessverre, vil mange si, og vi i DNT er blant dem. Ofte skulle vi ønske at tiden sto stille og at alt det
positive rundt oss, det vi er mest glad i, var uforanderlig. Som dagens turisthytte her på Mogen. Ingen ønsker den
bort. Alle, eller i alle fall de fleste av oss, skulle ønske at den varte evig. Men, nå er tiden altså inne – ja, den er
overmoden – og arbeidet med ”nye” Mogen Turisthytte er i gang.
På enkelte områder går verden heldigvis i riktig retning. For oss som elsker naturens mangfold er det godt å vite at
vi i dag kan bygge mye mer miljøvennlig enn vi kunne for noen år siden. Det skal vi virkelig benytte oss av. For alt det
er verdt!
Nye Mogen Turisthytte skal bli et bærekraftig miljøfyrtårn. Dette prosjektet skal sette en standard som kan inspirere
og løfte nye turisthytter og andre nybygg i miljøvennlige retning. Og selvsagt skal brukbare materialer i dagens hytte
gjenbrukes!
Mogen Turisthytte betyr mye for mange. Hit har generasjoner tatt med barn og barnebarn. Nå kan vi sikre at
tilgangen til sterke naturopplevelser vil være like god om hundre år som den er i dag – og var for 125 år siden.
Derfor skal vi bygge for våre barnebarns barn!
Vi startet prosessen med Nye Mogen for tre år tilbake. Siden den gang har vi gått noen runder med lokalbefolkning,
reiseliv, kommunen, grunneiere og gjester. Flere ressurspersoner i og utenfor Telemark er presentert for tankene
rundt nye Mogen. Mange viser interesse og engasjement.
Den nye turisthytta skal understreke kvalitetene i området og falle naturlig inn i omgivelsene. Ved å bygge med
sterkest mulig hensyn til miljøet, viser vi den største respekt for Møsstrond spesielt og klimautfordringene generelt.
Selv om Mogen Turisthytte blir ny, vil det viktigste være som før: Naturen, menneskene, vertskapet, lokalbefolkningen
og gjestene som skaper den gode atmosfæren.
Nå trenger vi dine gode innspill og ideer! Vi ønsker å komme i kontakt med de rette folka...
• kompetente nettverksbyggere og aktuelle finansieringskilder
• ambassadører som kan snakke varmt om, og legge lidenskap i prosjektet
• kloke hoder og villige hender
Diskuter gjerne med sidemannen i peisestua eller under middagen. Skriv ned og legg i postkassa
i resepsjonen. Penn og papir får du av vertskapet.
Du kan også kontakte meg direkte på e-post jon.atle.holmberg@dnt.no og telefon 906 51 344.
Vi ønsker god påske – og krysser fingre for at du blir med på dugnaden!

Med vennlig hilsen

Jon Atle Holmberg
daglig leder DNT Telemark

