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KONTAKT
Kontor: Nedre Hjellegt. 2, Skien
Postadr.: Postboks 3089, 3707 Skien
Telefon: 35 53 25 55
E-post: telemark@dnt.no
Nettside: www.telemark.dnt.no
Daglig leder: Jon Atle Holmberg

Facebook “f ” Logo

Følg oss på Facebook og Instagram:
@dnttelemark

DNT Telemark er den 6. største organisasjonen i DNT med
over 9000 medlemmer. Organisasjonen består av 9 turlag og
3 selvstendige Barnas Turlag, samt Fjellsportgruppe, ungdomsgrupper, seniorgrupper og en rekke forskjellige prosjekter.
Administrasjonen, med turinformasjon og butikk, ligger i Skien.
DNT Telemark sørger for å drifte og vedlikeholde 4 betjente
hytter, samt 17 ubetjente hytter, nødbuer og gapahuker. I tillegg jobber løypekomiteene på dugnad for å rydde, merke og
vedlikeholde over 650 km med løyper.
Turkoordinatorer og lokale turlag har ansvar for at DNT
Telemark kan tilby et variert program. Natur- og Miljøutvalget
gir styret råd i saker som gjelder naturvern.
DNT Telemark arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig
og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

MEDLEMSKAP 2018
Hovedmedlem: 680,Husstandsmedlem: 340,Ungdom (19-26 år): 350,Skoleungdom (13-18 år): 210,Barn (0-12 år): 125,Honnørmedlem (over 67 år/uføre): 530,Familiemedlemskap: 1215,Livsvarig medlemskap: 17 000,-

OPPLAGSINFORMASJON
Medlemsblad: Turglede
Opplag: 10.000
Grafisk produksjon og trykk: Thure Trykk AS, Skien
Redaksjonen: Katrine Tellsgård og Henriette Hack
Forsidefoto: Privat
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Sommeren står for døren med lange lyse kvelder. Disse er perfekte å benytte seg av
for å komme seg ut i naturen. Ti-Topper’n i Grenland, og i andre kommuner, var i 2017
en stor suksess, og ser ut til å bli en minst like stor suksess i år.
Den Norske Turistforening (DNT) er 150 år i år. I den forbindelse vil det bli gjennomført mange arrangementer og turer,
både lokalt i Telemark og i resten av landet. På dagen for
stiftelse av foreningen ble det avholdt en stor festforestilling i
Oslo Spektrum, som også ble sendt på NRK på påskeaften.
I samarbeid med Norad ble det i september 2017 arrangert
en Lysvandring til Gaustatoppen, hvor over 5.000 personer
deltok. Toget av lys som slynget seg oppover mot toppen var et
helt uforglemmelig syn. I 2018 vil det bli avholdt et liknende
arrangement den 24. - 26. august 2018
Aktivt friluftsliv har en positiv effekt for folks helse, noe som
medfører store besparelser for helsevesenet. DNT Telemark,
med alle lokallagene, driver med utallige aktiviteter. De fleste
kjenner til Turistforeningens arbeid med å legge forholdene
til rette for at folk skal komme seg ut på tur. Dette gjøres blant
annet ved at dugnadsfolk vedlikeholder løypenettet slik at
man ferdes sikkert i naturen. Den harde vinteren har medført
mye trefall. Enkelt stier vil derfor ikke være ferdig ryddet før
juni måned. Det arrangeres turer for alle grupper, det være
seg ung, gammel, funksjonshemmende og folk med flerkulturell bakgrunn. Informasjon om aktivitetene finner man
på nett, samt ved å kontakte tursenteret i Skien. Hver tirsdag
trykkes det annonser i TA og Varden hvor alle lavterskelturer,
seniorturer og løypedugnader står. Naturen ligger og venter,
så vær lur - gå tur.
Telemark fylke er Norge i miniatyr. Det finnes utrolig mange
fine turområder, alt fra aktiviteter ved kysten, via skogsområder til høyfjellet. I 2018 vil det bli satset på utvikling av turmuligheter langs kysten, spesielt i Eidangerfjorden. I tillegg skal
det i årene frem til 2021 satses på utvikling av turer i nærmiljøet. DNT Telemark sammen med de lokale turlag har flere
hytter som kan benyttes for besøk på dagsturer eller i forbindelse med overnatting.
Dette er femte året vi gir ut «Turglede». Vi håper å gi informasjon og tips til nye opplevelser i skogen, på fjellet og ved sjøen.

Nytt av året er at Turglede blir sendt til våre medlemmer. I tillegg vil det være mulig å lese bladet på internett. Kom gjerne
med innspill og kommentarer til oss.
Sommerhilsen fra

Kaj Eggesvik
Styreleder i DNT Telemark
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Naturen venter
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150 hverdagsturer
Den Norske Turistforening (DNT) fyller 150 år, og DNT Telemark ønsker
derfor å gi en bursdagsgave til folket: 150 hverdagsturer!

Det finnes mange tilrettelagte turer i ditt nærområde, Foto Sindre Nikolai Aker

Tekst: Elisabeth Fleseland

av ordførerne i Telemark for å finne kremen av kremen. Hva
var deres favoritt-tur?

Hva er en hverdagstur? En hverdagstur kan gås på en helt
vanlig hverdag. Dette kan jo bety så mangt for alle og enhver.
Derfor vil samlingen være veldig variert slik at alle finner en
tur som passer for seg. DNT Telemark har i samarbeid med
turlagene begynt å samle inn det beste fylket har å by på av
slike hverdagsturer. Både toppturer, sentrumsnære turer,
skogsturer, turer til gapahuker og turer langs kysten, for å
nevne noe. Her er en tur for alle!

Tinnemyra i Notodden er en sentrumsnær rundløype som er
tilgjengelig for rullestolbrukere. Denne turen anbefales på
det varmeste, og er favoritt-hverdagsturen til Gry Bløchlinger!
Vakker lyssetting gjør at man kan gå turen når som helst på
døgnet. Hun anbefaler også Folkestien langs Heddøla, en tur
som kan nås fra hennes egen husdør. Da snakker man en tur
som ligger under 500 meter fra hennes egen husdør.

I denne artikkelen skal dere få en smakebit av bursdagsgaven
som kommer i løpet av året. Vi forhørte oss nemlig med noen

Erik Skjervagen, ordføreren i Fyresdal, har Igletjønnuten som
favoritt-hverdagstur. Dette er en topptur som ikke er for lang,

I Kviteseid anbefaler ordfører Tarjei Gjelstad en tur opp til
Øverbø - barndomshjemmet til Sondre Nordheim. Turen
er rik på historie, da Sondre Nordheim anses som far til den
moderne skisporten. Det er også flott utsikt på toppen.
Denne turen kan ordføreren starte på hjemmefra - altså
under 500 meter fra eget hjem.

Hvis du skal finne en hverdagstur i Nissedal anbefaler Halvor
Homme den kjente turen Skuggenatten. Skuggenatten er på
sett og vis selve symbolet på bygda der den raver 706 moh.
En litt bratt tur med nydelig utsikt over Nisser.
Samlingen er ikke komplett enda, og det er fortsatt mulig å
komme med innspill. Har du en favoritt hverdagstur du mener burde bli med? Send mail til: telemark@dnt.no.
150 hverdagsturer er en del av nærmiljøsatsingen til DNT
Telemark, hvor ønsket er å få flere ut på tur. Følg med, her
kommer det mye spennende fremover.

Ta bussen til bushen
Flotte turområder for både store og små ligger kun en busstur unna.
Det er nå merket fra bussholdeplassene og inn til 9
spennende turmål her i Grenland. Flere turveier ligger
nemlig kun 300 meter fra en bussholdeplass. Det er godt
merka fra alle de 9 holdeplassene og ut til merket tursti i
skogen og tilbake igjen. Hold utkikk etter den velkjente
T-en fra turistforeningen.
BussTUR prosjektet er et samarbeid mellom DNT Telemark,
Farte og Bypakke Grenland, ved å merke fra holdeplasser til
turveger håper vi at flere bruker de flotte bynære turmålene
og at det skal bli lettere å komme seg ut på tur.
For mer informasjon gå inn på telemark.dnt.no eller farte.no

Foto: Dan Riis
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men tar deg raskt opp i høyfjellsterreng. I tillegg fremhever
han Hamaren Fritidspark som er en universelt utformet rundløype i sentrum – prisvinnende og populær!
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Ta vannveien til Mogen
- sommer som høst
La stresset bli igjen i det du stiger om bord i M/B Fjellvåken II, ferga som går i rute mellom
Skinnarbu og Mogen Turisthytte hele sommersesongen og store deler av høstsesongen.

Den mektige Argehovdfossen. Foto: DNT Telemark
Tekst: Katrine Tellsgård og Henriette Hack

Å ta vannveien til Hardangervidda Øst og Mogen Turisthytte
er en flott opplevelse både sommer og høst. I sommer går
fjellvåken hver dag, fra 22. juni til 2. september. Mogen
Turisthytte holder åpent fra 22. juni til 16. september. På
høsten vil en kunne velge mellom å dra på dagstur med Fjellvåken til Mogen, bli med på «Høyfjellscruise» som varer en
dag, eller slå til på et helt unikt pakketilbud; Også i år utvider

Mogen Turisthytte åpningstidene sånn at du får mulighet til å
oppleve Møsvatn og Mogen i vakker høstdrakt. Fjellvåken og
Hardangervidda Nasjonalparksenter inviterer både unge og
gamle med på høstcruise.
Fra 3. til 16. september, og fra 29. september til 7. oktober
vil Fjellvåken ta deg med over Møsvatn og inn i et landskap
omkranset av eventyrlige fjellgårder, frodig terreng og vakre
fjelltopper. Dette er en unik pakke-deal. Du får både en bedre

TURTIPS FOR ENHVER SMAK
Mogen er et perfekt utgangspunkt enten om du vi nyte flere
dager på hytta og ta dagsturer, eller om du ønsker å gå fra
hytte til hytte. Fjellvåken tar deg rett inn på Hardangervidda,
og med Mogen Turisthytte som base vil de hyggelige ansatte
sørge for at du ikke bare får et fint opphold, men også en
nydelig matopplevelse. Har du lyst til å ta turen til Mogen
Turisthytte i løpet av sommeren? Her kan du lese Henriette
Hack, leder for butikk og tursenteret i DNT Telemark, sine
turtips til oppholdet på Hardangervidda Øst.
FOR DEG SOM VIL PÅ DAGSTUR
Mogen til Briskejuvet: Turen opp til Briskejuvet er en perfekt
ettermiddagstur. Turen er på cirka en time gjennom frodig
bjørkeskog. På toppen er det en praktfull utsikt over Møsvatn.
Hvilesteinen rett over trelinja er et perfekt sted å nyte nista.
Mogen til Gjuvsjåen: Turen går opp gjennom bjørkelia og
videre langs Bergbekken i variert terreng til fiskevannet Gjuvsjåen. Hellegjuvet er et skue i seg selv og de ekstra eventyrlystne kan bade i kulpene i Bergbekken på vei oppover svaberget.
Turen til Gjuvsjåen er på cirka to timer.
Kvennastien og Argehovdfossen: Dette er en rundtur som
passer de fleste. Stien går på grus- og plankeveg til svaberg
og badeplass ved Kvenna. Lær om livet på Møsstrond gjennom tidene på infotavler underveis og lytt til ”snakkestolpen”,
som forteller deg om livet på Møsstrond i dag. Turen starter
ved Mogen og følger grusveien mot Argehovd. For å komme
til Argehovdfossen følger en grusvei opp mot Argehovd, og
tar av på sti til venstre like før gården. Langs vannet på koselig
sti til du kommer frem til svaberg ved fossen. En tur på ca. 30
minutter.
FOR DEG SOM VIL PÅ TUR OVER FLERE DAGER
Det finnes også mange muligheter for hytte til hytte turer fra Mogen Turisthytte. Hva med å ta turen til Kalhovd via Stordalsbu, og
har du flere dager gå videre til Rjukan via Helberghytta. Kanskje

du ønsker en lengre tur, og vil gå til Finse? Dette er en etappe
som vil gi deg et veldig variert terreng og naturen vil vise deg
noe nytt hver dag, fra Hardangervidda sør-øst sitt flatere terreng
til Finse-områdets mer kuperte. Hva med å gå til Haukeliseter
eller Odda via Trolltunga? Mulighetene er mange, så kom innom
vårt tursenter i Skien eller send oss en mail for å få hjelp til å
planlegge din tur på Hardangervidda!
NYTT TILSKUDD I MOGEN-GJENGEN
Hyttevertene, Marthe og Kyle, gleder seg til sommer på
Møsstrond med deres nye familiemedlem, Falk. Han skal
ha sin første sommer på fjellet, og det vil bli flere trilleturer på den fine veien mellom Liseth, der den lille familien
skal bo, og Mogen Turisthytte.
Marthe har permisjon, men Kyle skal sammen med et
fantastisk dyktig team drive Mogen i sommer. Thorsten er
tilbake på kjøkkenet etter et år i USA og han er klar for å
ta maten til nye høyder, mens Marthe har lovet å hjelpe til
med å bake kanelboller. «Vi er i full gang med booking for
sommeren, så det er bare å bestille oppholdet på denne
flotte plassen allerede nå», sier Kyle.
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lunsj og tradisjonsmiddag på Mogen, en guida tur ved vakre
Kvenna, spennende foredrag, en god natt på Turisthytta, et
besøk på Hardangervidda Nasjonalparksenter dagen etter,
og en herlig lunsj i hyggelig lag på nasjonalparksenteret.
Alt dette vil du som voksen få for kun kroner 1985,- og for
barna er prisen kun kroner 1050,-. Kontakt VisitRjukan for
bestilling på telefon: 35 08 05 50 eller e-post:
info@visitrjukan.com. Cruiset er en pakketur der en bestiller
både båttur, overnatting, mat og guidede turer i ett, og en kan
ikke booke ett eller flere av tilbudene separat.
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Besøk Telemarks solkyst
Telemark har en variert kystlinje, og den kan du nesten gå ende til ende.
Kragerø Turlag har merket fra Ellingsvika i sør til Fossing (42km). Når du kommer hit er det ingen
grunn til å ikke gå videre, for herfra viser Bamble Turlag veien helt til Stathelle (60km)

Ta turen langs kysten og nyt den friske sjølufta! Foto: Hanne Findal

Tekst: Henriette Hack

La oss starte helt sør på Telemarks grense; her i Ellingsvika
starter Kragerø Turlag sin flotte kyststi. Første etappe herfra
til Stabbestad er ca. 18 km, og går i vakker og variert natur.
Her finner du alt fra svaberg med havutsikt, skyggefull skog til
blomsterrike jorder. På veien møter du kystledhytta Stangnes.
Stangnes driftes og tas vare på av Kragerø Turlag, og er i perioder av sommeren åpen med vaffelsalg på dagtid. Fra Stabbestad til Kragerø sentrum går det ferje flere ganger om dagen.
Fra Kragerø sentrum går neste etappe videre til Helle, men
før du tar fatt på denne kan du ta turen med ferjen ut til

Besøk koselig Stangnes i Kragerø. Foto: Kragerø Turlag
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Idylliske Øitangen er virkelig verdt omveien. Foto: Rine Grinilia

Jomfruland. Her kan du booke overnatting på Øitangen og
bli over en eller flere dager for å utforske denne koselige
øya, som er vakker hele året rundt. Når du kommer tilbake
til Kragerø kan du ta fatt på etappen videre til Helle. Her går
kyststien videre i variert terreng, noe i byen, langs veien, i
skogen og langs kysten. Ta gjerne en pause på badeplassen
når du går i Bergskauen.

skjærgård, idyllisk kulturlandskap og spennende skogsterreng. En er også innom flere hyttegrender på veien. Husk å ta
turen innom utsikten på Vardås, Geoparken på Rognstranda,
Trolldalen Fort og Kruttkjelleren ved Sekkekilen.

Kragerøs tredje etappe av kyststien går fra Helle til Fossing.
Også denne etappen går gjennom variert terreng og du
kommer forbi fine utsiktspunkter. Ikke glem å ta turen oppom
Hegrefjell for å nyte utsikten og Soppkilen er perfekt for en
rast langs vannkanten. Fra Fossing har Bamble Turlag merket videre helt til Stathelle. Her er det mange muligheter
underveis for å dele opp den 60 km lange strekninger med
mange parkeringer underveis. Naturen her er meget variert
og veksler mellom flotte strender, nydelig utsikt over hav og

Vel fremme på Stathelle møter du enden på Bamble Turlag
sin del av kyststien, men det er ingen grunn til å stoppe
her! Videre kan du følge delvis merket kyststi videre gjennom Porsgrunn, hvor du kan gå innom Kystledhyttene som
driftes av DNT Telemark langs veien. Besøk koselige Mule
Varde som du forhånds-booker ved å kontakte tursenteret
i Skien, og nyt dagen på bryggekanten. Hytta har 6 sengeplasser og kan også enkelt nås med buss. Videre ut mot
Bjønnes ligger Sildevika. Denne må også forhånds-bookes
og har 10 sengeplasser + 3 ekstra madrasser. Sildevika
ligger idyllisk til helt i vannkanten og er blitt et populært
feriemål for mange.

Ta turen innom Mule Varde! Foto: Hanne Findal

Ta plass i solveggen på Sildevika! Foto: DNT Telemark
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Tid for øyhopping!
Har du lyst til å dra på oppdagelsesferd på de mange øyene langs Telemarkskysten?
Ta turen ut til en av Langesundsfjordens ni øyer med en av ferjene fra Brevik, eller legg kajakken
på vannet og ta padleåra fatt. Vi anbefaler å benytte sommeren til å teste øyhopping!
den gamle skolen. Her finnes det også muligheter for flere
avstikkere med fine utsiktspunkt hvis du ønsker å gjøre turen
lengre. Det finnes mange flott badeplasser, en sesongåpen
kafé, teltplasser og offentlige toaletter på øya.
Sandøya har ca. 340 innbyggere, hvor de fleste bor i «sentrum» nærmeste ferjested er Kommunebrygga. Herfra er det
kort vei til badestrender og mange fine turstier. Øya har også
campingplasser, butikker, serveringssteder og flere rolige landeveier du kan ta sykkelturer på. Ta deg gjerne over gangbrua
til Løvøya.
Andre øyer som kan besøkes er Håøya, Lille Arøya, Siktesøya,
Stokkøya, Store Arøya og Langøya. Sistnevnte har Bamble Turlag merket kyststier på. I tillegg har du mulighet til å overnatte
på Langøytangen fyr som driftes av Kystlaget i Langesund.
Sommeren 2018 har Henriette som jobber med informasjon i DNT Telemark tenkt å pakke sekken, ta med både
hennes lille pomeranian, Enja, og teltet, og gå turen fra
Ellingsvika til Mule Varde. Følg med i seinere utgivelser for
turbeskrivelse!

Fra åpninga av de nye kyststiene på Bjørkøya.
Foto: Elisabeth Fredriksen

Bjørkøya har ferjetilgang hele året. Store deler av øya er
relativt flat og det høyeste punktet er 44 moh. Det er mange
fine stier og sykkelveier her, og store deler av den sentrale
delen kan du komme rundt med rullestol. I august 2017
åpnet de nye kyststiene på øya og det finnes i dag blant annet
to rundløyper. En nord på øya på 2,3 km og en syd på øya på
2 km. Rundløype nord går i variert terreng og går blant annet
innom noen av øyas flotte og barnevennlige strender, i tillegg
til at du kan ta avstikkeren ut til Tangen med fin utsikt mot
Brevik. Rundløype syd på 2 km passer fint for sykkel, barnevogn og rullestol og går blant annet forbi vanliljedammen og

Foto: Hanne Findal

Rute: Skinnarbu/Fjellvåken - Mogen - Middalsbu - Røldal - Haukeliekspress/Åmot
- lokalbuss / Åmot - Skinnarbu. Tid: Torsdag - mandag

Vi, min samboer Elin Folseraas og jeg, lever som mange andre i en hektisk
voksen-hverdag. Relativt krevende jobber, tre barn fra 5 - 19 år, hus, båt, venner og familie.
Følelsen «tidsklemma» kom til oss også. Følelsen av å ikke være tilstede for hverandre,
barna og omgivelsene gjorde seg gjeldende.
Tekst og foto: Jon Atle Holmberg

I tiden fra påske til høstferie står gjerne båtlivet i familiens
fokus, med fire ukers seilferie på sommeren som årets høydepunkt. I 2015 merket vi at tidsklemma hadde tatt plass i
seilferien også. Begge tok arbeid med seg inn i første uka,
og ingen av oss landet skikkelig før i slutten av uke to. Uke tre
hadde vi roen, og i uke 4 var vi på vei tilbake til jobb. Uten å
føle at vi hadde vært kjærester og var uthvilte. Ikke hadde vi
fått til den aktiviteten vi ønsket heller.
Konklusjonen var enkel, noe måtte gjøres. Vi måtte finne en
løsning som kuttet jobb-prosessene tvert, samtidig som vi
kom i aktivitet og hadde tid til hverandre.
Løsningen for oss ble «kjærestetur». Vi setter av tre til fem av
de første feriedagene til å gå i fjellet, kun oss to. Det gir oss
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Kjærestetur
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plenty av tid til hverandre, fysisk aktivitet som vi begge er glad
i, og ikke minst E-detox. De fleste steder på vidda er det dårlig
eller ingen dekning. Aktiv kvalitetstid, uten andre avsporinger
enn storslåtte naturopplevelser og fysisk mestring.
Første kjærestetur startet i eget fylke, med Fjellvåken inn til
Mogen turisthytte. Tre retters middag med vinpakke og Møsstrond og Kvenna som ramme, satte standarden for turens
formål. Bare det å være på Mogen senket puls og skuldre.
Turens første vandredag starter med Mogens hjemmelagde
frokost. mesteparten av frokostbordets innhold er laget fra

bunnen av på Turisthytta. Dagens mål er Sandhaug, en lang
og krevende etappe på 34 km (12 timer). For oss er noe av
målet å «gå» av oss hverdagen, og få kjørt oss fysisk.
Nå er det viktig å understreke at ikke alle kjæresteturer må
starte med monsteretapper. Det viktigste er å finne sin stil og
tempo, og kople ut hverdagen sammen.
Turen til Sandhaug startet rolig gjennom bjørkebeltet opp fra
Mogen i strålende sol og vindstille, og slik fortsatte hele første
dagen. Underveis slo vi av en prat med fiskere og andre turgåere, vi traff på ei rype med temperament som et lemmen, og
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«Tap 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
vi hadde lang, sløv lunsj i sola. Etter 12 timer på farten i fjellet,
var det godt å få en dusj, middag og et glass vin. De kan lage
mat på Sandhaug også.
Etappe to gikk fra Sandhaug til Litlos. Heldigvis en litt kortere
etappe enn dagen før, 25 km er nok i motvind og duskregn
som vi fikk. Men en rast med karbonade og skolebolle hos
Skiensgjengen på Besso Turisthytte, ga energi hele veien.
Anbefaler alle en tur innom Besso som i dag drives av Andreas
Finsrud og hans Jeanne. På privat initiativ gjør de en fantastisk
jobb for å ivareta stedets historie og tradisjoner.
I lett trav fyker vi over til Litlos, og rekker akkurat frem til siste
bordsetning. Blomkålsuppe og reinsdyrgryte sklir ned på
høykant, før vi slår av en prat med gamle kjente fra Stavanger
i peisestua.
På Litlos er det bare åttemannsrom/sovesal tilgjengelig, noe
spesielt Elin ikke har store forventninger til. Det viser seg å gå
helt fint. Med frisk luft i hodet, flere mil i bena og god mat og
drikke i magen, enser man knapt at rommet fylles opp i løpet
av natten.
Etter frokost på Litlos skal vi videre til Middalsbu, for min del,
den delen av ruta jeg har sett mest frem til. Jeg har alltid likt
meg på vestsiden av fjellet, enten jeg går eller kjører bil. Vi
går ruta via Drykkjestein og Holmavatnet til Middalsbu og
Valldalen. Dette er ei rute alle bør ha på bucket-lista, det er
delvis kronglete sti men slående vakkert. Enkelte steder er
det fortsatt mye snø, til tross for at vi er midt i juli. Såpass at vi
enkelte steder må trå til med kreativt teamarbeid for å komme
videre, men gjennom motgang styrkes kjærligheten, og det
er tross alt en kjærestetur. Langs Holmavatnet slår vi følge
med en lokalkjent kar som peker og forteller som den beste
turguide. Han følger oss til vi ser Valldalen og Valldalavatnet.
Vel fremme på selvbetjente Middalsbu tar vi en kjapp vask i
elva og pleier gnagsår, før vi finner litt godsaker i spiskammeret og disker opp med en symfoni av et boksematmåltid.
På Middalsbu er vi heldige og får eget rom, og en god natts
søvn. Øvrige gjester på hytta er en dansk far og hans voksne
sønn, og en relativt ung familie fra London. Morgenen etter
spiser vi frokost med den lille familien på tre fra London. Vi

forteller dem om konsept kjærestetur, og de om sitt familieprosjekt. De skal gå til Haukeli, men lurer på hvordan de skal
komme seg tilbake til Valldalen for å hente bilen. De lurer
derfor på om vi skal gå videre til Røldal, eller om vi blir hentet
på Middalsbu. Vår plan er opprinnelig å gå til Røldal, men
en lengsel etter å starte ferien med barna gjør seg gjeldende.
Vi blir derfor enige om å ta bilen deres til Røldal, og legge
nøklene på turistkontoret.
Allerede mens vi sitter på cafe i Røldal og venter på Haukeliekspressen, kjenner vi at turen har vært og fungert som
forventet. På bussen over fjellet er vi begge avslappet og klare
for tilstedeværende ferie sammen med resten av familien.
Vi kan anbefale kjærestetur på det varmeste, og gjerne Hardangervidda fra øst til vest med Mogen eller Kalhovd som
utgangspunkt. Velg den ruta som passer dere best, men legg
gjerne inn en dag mer enn vi hadde. Returen fra Vestlandet
tilbake til utgangspunktet i Tinn er relativt enkel via ekspressbussen tilbake til Åmot, og korresponderende lokalbuss
tilbake til Skinnarbu eller Rjukan.
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Kom og opplev et sykkel- og
vandreeventyr på Kalhovd!
Tekst og foto: Kjersti Wøllo og Petter Martinsen

MED SYKKEL:
Starten på sykkelturen til Kalhovd Turisthytte er helt spesiell.
Nord-Europas første taubane, Krossobanen, løfter deg opp
fra Rjukan til startpunktet på 886 moh Det er grusvei hele
veien og Hardangervidda omringer deg fra alle kanter. Etter
30 km er du fremme på Kalhovd hvor du kan nyte kaldt drikke
og 3 retters middag servert med utsikt.
MED BIL: (BO GJERNE FLERE DAGER)
Hver dag har mange muligheter, men først skal magen gjøres
blid for tur. Nybakt brød, hjemmelaget pålegg som sylte,
leverpostei, prim og syltetøy er noe av det du kan glede deg
til. Blingser til niste må smøres og termos fylles, og så kan
resten av dagen planlegges. Hva med en 3 timers tur hvor du
bestiger Mårsnos? Fra toppen er det et fantastisk skue. Derfra
kan man se Gaustatoppen, Blefjell, Hårteigen, Mårvann,
Hardangerjøkulen og Hallingskarvet.

FAKTA:
Kalhovd Turisthytte ligger vakkert til ved Kalhovdfjorden
sørøst på Hardangervidda, 1100 moh. Kalhovd har 75
sengeplasser fordelt i hovedsak på 2 og 4 sengsrom.
Maten på Kalhovd er laget fra bunnen av, med sjel og omtanke. Middagen er dagens høydepunkt og serveres klokka
1900. Menyen er hemmelig frem til middag. Frokost
serveres mellom klokka 0800-0930. Lunsj á la carte meny
på dagtid klokka 1200-1630.
Sommersesongen er 22. juni til 9. september, samt
helgene 14.-16. og 21.-23. september.

TIL FOTS:
Etter en lang dagsøkt på T-merkede stier enten fra Hellberghytta, Stordalsbu/Mogen eller Mårbu er det deilig å komme
frem til den betjente hytta. Nå kan kroppen lades, dagens
naturopplevelser synke inn og sumarnatta nytes.
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Dramatikk under Marispelet. Foto: Dag Jenssen

Vertinne Ann Kristine Karlsson og Krokan. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Spektakulær jubileumsfeiring med
Marispelet på Krokan
27. juli braker det løs når DNT og DNT Telemark går sammen for å ha jubileumsfest
på Krokan, etterfulgt av jubileumsforestilling med Marispelet.
I år fyller Den Norske Turistforening (DNT) hele 150 år, og
det går ikke upåaktet hen! På Norges første turisthytte,
Krokan, vil det derfor bli både aktiviteter for alle aldre, mye
sosialt rundt hytta, et eget Krokan-spel, i tillegg til det spektakulære Marispelet. Det er Tor Nikolaisen som er initiativtaker
til Krokan-spelet, et spel du ikke vil gå glipp av. Krokan vil være
åpen hele dagen for servering, og selveste Turbo kommer
innom for å hilse på barna.
Marispelet blir hvert år spilt ute i friluft ikke langt fra Krokan.
Spelet baserer seg på sagnet om et håpløst kjærlighetsforhold.
Historien utspiller seg i tiden da Krokan lå på nedsiden av Maristien, mens gården Fosso lå på oversiden. Plassene ble skilt fra
hverandre, ikke bare av stien, men av et stupbratt og livsfarlig

sva, med den buldrende Rjukanfossen ventende i bunnen.
Den vakre piken Mari, som bodde med sin far Ulf, en rik
bonde på Fosso gård, forelsket seg i Øystein, gårdsgutten
på Krokan. Byrden om at de to aldri ville kunne få hverandre,
grunnet deres ulike klasse, drev dem begge til slutt i døden da
de sammen styrtet i fossen.
Marispelet er svært kritikerrost og en unik opplevelse. I sommer kan vi melde om at det den 27. juli blir hyggelig medlemspris for alle DNT-ere på forestillingen. Kun kroner 325,-.
Ordinær pris er kroner 480,-.
Vi håper at du vil bli med til Krokan og feire 150 år med
friluftsliv sammen med oss!

Bli med på feiringa – hele året!
I hele 2018 skal vi feire DNTs 150 årsjubileum på den måten vi kan best – med jubileumsturerog arrangementer for alle! Her ser du noen av jubileumsturene som arrangeres i Telemark:
15.- 17. juni:
Padletur fra Lunde til Skien med Skien
Turlag. En unik tur på Telemarkskanalen blant gamle bebyggelser og vakker
natur.

2. september:
Krig, fred og verdensarv med Notodden
Turlag. En jubileumsmarsj fra Gaustablikk til Gaustaråen, med foredrag om
Klaus Helberg og Hauglandbrødrene.

15. – 16- september:
Toppturcamp med DNT Fjellsport
Telemark. En uforglemmelig fjellsportopplevelse.

For mer informasjon: Gå inn på telemark.dnt.no og notodden.dnt.no
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Opplev Lifjell
Lifjell har et stort rutenett hvor du har mange flotte muligheter både for dagsturer
og lengre turer med telt. Kanskje du har lyst til å dra til den nye hytta til Notodden Turlag, Himingsjå?
Herfra kan du ta toppturer, mens du bor på hytta. Mulighetene er også mange fra Bø-siden
av Lifjell. Her gjør samarbeidet med Lifjellstua det mulig å overnatte i deres ubetjente anlegg.
Du kan også ta med teltet og gå inn fra Grimåsen på Seljord siden.

Vakkert landskap mellom hyttene på Lifjell. Foto: Henriette Hack

LIFJELLSTUA IGJEN DNT-HYTTE
Denne vinteren ble Lifjellstua igjen DNT-hytte til alle Lifjell-entusiasters store glede. I området ligger også Notodden Turlags
hytte Himingsjå, og ikke langt unna ligger den private hytta Hollane. «Nå håper vi at enda flere får øynene opp for dette flotte
området og hytte til hytte-mulighetene som ligger her», forteller
Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark.
«Lifjellstua er siste tilskudd på hyttefronten til DNT Telemark.
Fjellstua ligger lett tilgjengelig på toppen av bilveien til Lifjell, og
er et perfekt utgangspunkt for ski- og fotturer direkte på høgfjellet» forteller Torbjørn Kallestad, en av hyttedrivere på Lifjellstua.
Han forteller videre at hytta i 1957 ble etablert for Skien og

Telemark Turistforening, og at Lifjellstua nå bygger videre på lange tradisjoner. De ønsker turfolket hjertelig velkommen; «Med
åpen dør hver helg og alle skoleferier, er fjellstua et godt tilbud
både for tilreisende og lokale turgåere», sier Kallestad.
BO PÅ UBETJENT HYTTE
Samarbeidet med DNT Telemark gjør at Lifjellstua er tilgjengelig for alle medlemmer hver dag hele året. En ubetjent hytte ved
siden av hovedbygget, gjør at en kan få seg en seng når en ønsker en fjelltur. Den ubetjente hytta, kalt Harebu, er lett tilgjengelig med DNT-nøkkel og kan tilby både køyesenger, kjøkkenkrok
og eget bad.
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Lifjellstua i sommerlig innramming. Foto: Lifjellstua

GÅ FRA HYTTE TIL HYTTE
«Lifjell er et spennende turområde i variert høgfjellsterreng.
Med lett tilgjengelige fiskevann og godt merkede løyper, er det
lett å finne gode turopplevelser. De fleste turene er godt skiltet
og merket, med flotte utsiktspunkter mot Skagerak, Gaustatoppen, Hardangervidda og Blefjell», forteller Kallestad. Han
legger til at i andre enden av fjellområdet åpnet Notodden
Turlag, for ikke lenge siden, sin ubetjente hytte Himingsjå, og at
man i sommer kan legge turen innom Hollane seter, som har
åpen seterdrift med dyr og servering. På denne måten er det nå
lagt opp til en flott hytte til hytte-tur.
HIMINGSJÅ, LIFJELL FRA NOTODDEN!
Da Notodden Turlag innviet Himingsjå 9. september 2017 ble
Lifjell igjen åpnet for fjellturismen fra øst. «Det hadde da vært
lenge siden den private Gavlesjåhytta og overnattingsstedene
Tjønnstul og Lindeburoe hadde tatt imot besøkende. Nå åpner
muligheten for fjellturisme seg på nytt» forteller Ottar Kaasa,
leder av Notodden Turlag.
Kaasa kan fortelle at vinteren 2017 ble det avholdt et møte med
representanter fra Lifjellstua, Hollane, Bø Turlag, DNT Telemark
og Notodden Turlag tilstede. På møtet var det Lifjells framtid sett
med fjellturismens øyne som ble diskutert. Mange muligheter

har nå åpnet seg. Lifjellstua og Hollane har startet samarbeid
med DNT Telemark. Dette sammen med Himingsjå på Notodden-sida åpner fjellet for vandring fra nord til sør og omvendt
med overnatting i midten. På det samme møtet påtok Bø Turlag
og Notodden Turlag seg å ruste opp stier, klopper, karttavler og
skilt til dagens standard og etter den nasjonale merkehåndboka.
Tanker om ei ny og enkel ubetjent turisthytte mot Seljord ble
også luftet. Da vil stinettet danne en trekant med utgangspunktene Notodden, Bø og Seljord.
Disse tiltakene vil ikke bare gagne fjellturistene, de er også flotte
tilskudd til alle hyttene som ligger i Lifjell, og dermed også til
grunneierne. Oppmerkede og tilrettelagte fjellruter er et populært tilskudd til hytteturistene. Lifjell kan komme til å øke i verdi
som attraktivt turområdet.
- Lifjell er et satsningsområde for DNT Telemark og de lokale
Turlagene i Bø og Notodden. Sammen skal vi samle gode krefter
for å gi Lifjell velfortjent renessanse som et godt og kortreist
vandrealternativ. Turlagene er godt i gang med arbeidet, det er
inngått avtale med Lifjellstua, og vi er i god dialog med Hollane
om det samme. Nå mangler vi bare lokale innspill fra Seljord
siden, så har vi et sammenhengende hytte til hytte nett Notodden – Bø – Seljord, avslutter Jon Atle.
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Himingen sett fra Økteren. Foto: Ottar Kaasa

TURTIPS PÅ LIFJELL
FRA LIFJELLSTUA OG BØ-SIDEN
Krintokleiva rundt er en ca.4,5 km rundtur som passer for
de fleste. Her får du fantastisk utsikt, tydelig merkede stier og
mange muligheter for forlengelse av turen. Krintokleiva ligger
925 moh og gir deg en fin utsikt over Bø og Norsjø. Ikke glem å
ta avstikkeren opp på Bøkstulnatten før du tar Krintokleiva ned til
parkeringen på Jønnebu.

Øysteinnatten er med sine 1174 moh. den høyeste toppen
på den østlige delen av Lifjell. Hit kan du komme fra flere
kanter, men mest populært er nok å gå fra Jønnebu opp
Klintokleiva og Glekse. Vel fremme vil du møte en fantastisk
utsikt til Lifjell i vest og Årmotdalen i øst. Det er ca. 5 km inn til
Øysteinnatten, etter å ha nytt, utsikten kan du velge om du vil
gå samme veien tilbake eller velge en av de mange rundturene i området. Tar du rundturen forbi Gleksefjell er turen opp
til toppen vel verdt de ekstra høydemetrene.

Jøronnatten er en av de høyeste toppene på Lifjell, og kan nås
fra flere steder. Dette er turen for de som ønsker en litt krevende
heldagstur med vakker, vill og storslått natur. Du passerer høye
nuter, fantastiske utsikter, fine fiskevann og fosser underveis. Gå
enten fra Lifjellstua eller kjør til parkeringen på Røytejuv. Her har
du mange muligheter til flere rundturer i forskjellige lengder.
Om du går fra Røytejuv mot Åstul på veien opp, og via Småholmene og Holmedammen på vei ned, får du en fin rundtur. Fra
Valjuvet kan vi anbefale avstikkeren til Valjuvhola som skal ha
vært gjemmested for fredløse. Denne turen er på ca 12 km.

FRA HIMINGSJÅ OG NOTODDEN-SIDEN
Himingens pyramideformede topp ligger ikke langt fra
Himingsjå, og en av toppene du bør besøke mens du bor på
Himingsjå. Turen er godt merket og er stedvis ganske bratt,
men de kreftene det tar å komme seg opp er helt klart verdt
det i det du kommer til toppen på 1066 moh., og kan nyte
den fantastiske utsikten i alle retninger. Herfra kan du se
Skrim, Jonsknuten, blefjell, Gaustatoppen, Heksefjell og mye
mer, i tillegg til hele Lifjell. Dette er en enkel og flott topptur
som også egner seg for spreke barn. Ca.7 km fra Himingsjå.
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Slettefjell ligger magisk til på vestsiden av Gavlesjå og Himingsjåhytta. Med sine 1180 moh. gir den en nydelig utsikt
over hele Lifjell. Stien går først i noe myrlent skogsterreng, før
den bratte stigningen opp til toppen starter. Underveis vil du
gå forbi et minnesmerke sm står der etter en tragisk flystyrt i
2003 hvor piloten omkom. På tilbaketuren vil vi anbefale at
dere går om Tjønnstulhovet. Turen er på ca. 10km.
FRA SELJORD-SIDEN
En dag håper vi at det også fra Seljord-siden skal komme en
DNT-hytte, men nå i sommer vil vi anbefale at du tar turen
med telt. Start ved Grimås og gå en av de mange turene
innover på Lifjell, eller gå toppturen til Mælefjell, som ligger
mellom Hjartdal og Flatdal, og rager 1414 moh. Her vil du
oppleve en helt annen natur enn på resten av Lifjell, nemlig
en fascinerende steinørken. Stien er ikke merket, så husk å ta
med kart og kompass!

Himingsjå. Foto: Notodden Turlag
Henriette Hack i turinformasjonen til DNT Telemark i Skien hjelper
dere gjerne med å planlegge turer på Lifjell! Uavhengig av om
dere vil ha dagsturer, teltturer eller hytte til hytte-turer, har hun god
oversikt over hvor de fineste turene ligger. Kom innom tursenteret for
å kjøpe kart og planlegge turen.

Varden på Økteren, med Øysteinnatten i bakgrunnen. Foto: Ottar Kaasa
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Ta turen til Drangedals tak
Nå er det blitt lettere å ta turen til det mest majestetiske fjellet i
Gautefall kommune! Rønnomnibben, eller ”Drangedals tak”, som fjellet på
folkemunne går under, lokker med spektakulær utsikt.

Utsikten fra majestetiske Rønnomnibben. Foto: Elbjørg Lie Ettestad
Tekst: Karlien De Shuyteneer

I fjor merket Knut Åkredalen, Rolf Olsen og Jon Aase fra
Gautefall Turlag en ny sti opp til toppen. «Tanken med stien til
Rønnomnibben er at flere skal kunne gå turen, fordi den andre
veien fra Tørdal er veldig bratt. Utsikten på toppen er fantastisk både innover i Telemark og helt ut til kysten. Og fjellet ser
veldig spesielt ut ifra Bø i Tørdal», forteller Knut Åkredalen.
Turen er i hovedsak lett å gå, og slik Knut sier har fjellet et

veldig spesielt utseende når man ser det fra Bø i Tørdal. Det
majestetiske fjellet blir kalt for Drangedals tak, eller Drangedals svar på trolltunga, nettopp fordi det er så spesielt. Fra
toppen kan man se veldig langt, selv om Rønnomnibben med
sine 615 moh., ikke er Drangedals høyeste fjell.
Gautefall Turlag arrangerer fellestur til Rønnomnibben 16.
september. Turlaget håper nå at flere får øynene opp for den
flotte turen – bådepå fellestur eller på egenhånd.
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La naturen bli en del av hverdagen. Foto: Marius Dalseg Saetre

Benytt nærmiljøet!
Ruben Smith er en aktiv sjel og en ivrig bruker av nærmiljøets friluftslivstilbud.
Det har han her skrevet noen kloke ord om.
Jeg er en aktiv, bevegelseshemmet friluftslivmann som bruker
naturen i nærmiljøet flere ganger i uken. For å ha glede av
friluftslivet trenger en ikke å reise langt. Vi har det som regel
ikke langt unna der vi bor.
Jeg bor i Siljan og er så heldig å ha naturen rett utenfor døren.
Mitt yndlingsområde er Galtetjenn. Området har grusveger
og skogsstier, så man kan velge om man vil oppleve naturen
på vegen eller i skogen.
Det fineste for meg med å være aktiv friluftsmann er at det bedrer
min bevegelseshemning, og jeg får også mentalterapi av naturens
utsende, lukter, lyder og gå å nyte det å være ute i det fri! Det gir
økt bevegelighet og økt kondisjon, som er god folkehelse!
Jeg sitter ofte ved en fin plass ved Heiavannsbekken som renner ut i Galtetjenn. Å sitte ved bålet og høre bekkens sildring
er et stort høydepunkt ved hver tur. På grunn av mine faste
turer til plassen, så ville mine gode naboer kalle plassen for
Rubens plass.

Høsten 2016 bygde Siljan turlag en tilrettelagt gapahuk
på dugnad på Rubens plass. Vi var en fin dugnadsgjeng på
syv mannfolk som satt opp huken på en uke. Nå er plassen
tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner. Det største
og fineste er at plassen blir brukt hver dag, og turfolk har et
lett tilgjengelig turmål.
En rullestolbruker i Siljan er blitt veldig glad i Galtetjenn, for
nå kan hun kjøre rullestolen hjemmefra til Rubens plass. Dette ble mulig med kun noen enkle grep ved veibommene in til
plassen; Vi flyttet på noen steiner og fikk bred nok åpning til
barnevogner og rullestoler.
Så min oppfordring til turfolket er å bruke nærmiljøet til et
aktivt friluftsliv. Det er helse i hvert skritt!

Med vennlig hilsen

Ruben turglad
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UTE: Både Arnulf Møllerstad (fra venstre) Anne Lognvik, Martin Økter, Thor Olav Sørensen og Kristian Øverbø liker seg ute i naturen.
Alle setter pris på det å føle mestring når de er på tur. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Både ferskinger og veteraner
går for det enkle friluftslivet
Friluftsliv må verken bli for kult, røft eller tøft. Til tider kan det være utfordrende å få ungdom
med på tur, fordi friluftsliv for unge ofte profileres med ekstreme utøvere.
Tekst: Bjørn Harry Schønhaug

Kristian Øverbø og Martin Økter er aktive i DNT ung Telemark. Thor Olav Sørensen i DNT ung Notodden. Organisasjonene samarbeider tett og godt med å få unge mennesker
ut på tur, men de opplever at det er vanskelig å få med unge
på overnattingsturer. De ser at mye av materiellet og profilen i
turtilbudet snakker til de kule, røffe og tøffe.
- Det skremmer mer enn det inviterer. Du trenger verken være
kul, røff eller tøff. Kom som du er, oppfordrer Martin.
Gutta vil ha flere med på tur, men som sagt er det utfordring
å få folk til å melde seg på. Ingen skal ta fra dem at de prøver.
I sommer arrangerer DNT ung Telemark Basecamp i Bø, og

Kristian forteller at de skal i gang med søndagsturer.
- Ungdommen tar søndagsturen tilbake, proklamerer Martin.
UNGE SØNDAGSTURER
På Borgeåsen har vi samlet Martin, Kristian, Thor Olav og
friluftslivsveteranene Anne Lognvik og Arnulf Møllerstad.
Begge med lang fartstid i NRK, og begge med et tett og kjært
forhold til naturen. Vi snakker om friluftsliv, frivillighet, turer
før og nå og mye annet.
Anne tror lavterskel er viktig om du skal få flere unge med
på tur.
- Jo lavere den er, jo flere får du med, sier hun.
På søndagsturene DNT ung Telemark nå skal begynne med,

PROFESJONALISERT FRIVILLIGHET
Frivilligheten er sentral i DNT. Tusenvis av frivillige legger
hvert år ned betydelig innsats og arbeid for at stier vedlikeholdes, hytter males og vafler stekes. Anne har vokst opp på
en gård i Vinje. Der var det en forpliktelse å stille opp når noen i
bygda trengte hjelp. Når du en dag trengte hjelp selv, fikk du det.
- Frivilligheten nå er retningsstyrt. Styrt mot det den frivillige
er opptatt av, sier Anne.
Hun erfarer også at de som er flittige brukere av naturen,
lettere blir frivillige. Thor Olav ser at frivilligheten er mer
organisert nå enn tidligere.
Jon Atle Holmberg, daglig leder i DNT Telemark, sier at
bærebjelken i foreningen er de frivillige. De som rydder
og merker stier, maler hytter, bygger hytter, steker vafler og
sørger for at ting er på stell når du og jeg skal ut på tur. Nå
mener Holmberg fokuset på «ny» frivillighet må styrkes.
- Frivilligheten er bærebjelken i organisasjonen, og det er
viktig at denne organisasjonen utvikler seg i takt med samfunnsendringene og tilpasser seg dagens frivillige.

Han forteller om større krav til
kompetanse, og flere krav fra
det offentlige.
- På enkelte områder er
frivilligheten profesjonalisert,
sier han.
Kommunikasjon er en type
han trekker frem av «ny»
frivillighet.
- I en jungel av tilbud, er det
mye større krav til synliggjøring av organisasjonen, sier
Holmberg.
Han trekker også frem tidsklemma som en konkurrent.
Folk skal på tur med båten,
de skal bruke hytta, og de skal
realisere seg selv i større grad
enn tidligere.
- Vi ser at folk vil og har lyst til
å være frivillig. Vi skal gjøre
det enkelt å være frivillig.
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satser de på både tradisjonelle og utradisjonelle aktiviteter.
- Vi skal dra på stisykkelturer, skiturer og toppturer. Det blir
ikke så mye plukking av blåbær, lover Kristian.
- Det er ingen under 45 som plukker bær, skyter Anne inn.
I fjor arrangerte ungdomsforeningen seks turer. Hittil i år har
de tre å tilby, men satser på å tangere fjorårets antall.

ARNULF MØLLERSTAD (70)
Programleder for Frilufts
magasinet på NRK i 30 år.

ANNE LOGNVIK (66) Mangeårig journalist i NRK og frivillig for
DNT og Røde Kors.

1.500 PROGRAMMER
Kristian påpeker at frivilligheten er for alle, og Martin
KRISTIAN ØVERBØ (17) Aktiv i
DNT ung, og er glad i jakt.

MARTIN ØKTER (19) Aktiv i
DNT ung. Frivillig for DNT og
Diabetesforbundet.

VETERANER: Anne Lognvik og Arnulf Møllerstad er veteraner. Både i NRK og som aktive brukere av
naturen. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

THOR OLAV SØRENSEN (27)
Aktiv i Notodden Turlag og DNT
ung Notodden.
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understreker at det ikke bare skal være de gamle som driver
med dugnad.
- Jeg gjør det for min egen del. Det gjør meg godt. Det er sosialt og jeg føler jeg er til nytte, sier Thor Olav om drivkraften
bak det å være frivillig.
I 30 år ledet Arnulf Friluftsmagasinet på NRK. Hvert år lagde
og sendte han 50 programmer, som betyr at det til slutt ble
1.500 programmer. Ofte møtte han dugnadsgjenger. Han
forteller om en gjeng fra Skien Turlag.
- Jeg er imponert av at så mange kvinner og menn bruker av
sin egen tid til dette, roser han.
Martin sier at som frivillig kan du komme som du er.
- Du er god nok som du er. Jeg er frivillig for å vise andre
gleden det gir, sier han.

folk synes det er viktig å bevare og satse på nærturområdene.
Som Borgeåsen, Valleråsen, Frydentopp og Bjørntvedtskauen
i Porsgrunn.
- Når det folk setter pris på blir truet, så våkner vi, sier han.
- Vi må være naturens talerør, sier Thor Olav.
Martin opplever at unge først og fremst er opptatt av den
globale klimakampen.
- Ungdom er ikke like opptatt av nærnaturen, sier han.
På sikt håper han at den globale kampen vil få de unge til å
åpne øynene lokalt.
- Vi må presse politikerne til å ta andre verdivalg. Valg som
redder naturen, sier Arnulf.

NATURENS TALERØR
Skogbunnen på Borgeåsen er dekket av hvitveis, fuglene
sprudler av glede over at varmen og våren er kommet, og
stiene inviterer til bruk av små og store. Bakteppet er at Borgeåsen er truet av utbygging. En grunneier vil ha utbygging på
Porsgrunnssiden. Veldig mange har engasjert seg i kampen
mot disse planene. Arnulf, som har brukt Borgeåsen i alle årene med Friluftsmagasinet, mener politikerne må få merke at

HAR ET MÅL
Gjengen i Borgeåsen deler med glede sine favoritt-nærturer.
Thor Olav, som er svært aktiv i Notodden Turlag, foretrekker
Eikeskar på Notodden.
- Der er det fine stier. Det er gamle stier. Thor Olav vil ha
friluftsliv på grønn resept.
- Det er fint å være i naturen og koble av når det raser litt, sier han.
- Det å gå i naturen er medisin for psyken.
Han trekker frem det å gå til en topp eller et tjern. Der blir de
vanskelige samtalene lettere.

JAKT: Her er Kristian Øverbø på rypejakt i Tessungdalen i Tinn.
Foto: Privat

NORGES TAK: Her er Thor Olav Sørensen på vei til Galdhøpiggen,
Norges tak på 2.469 m.o.h. Foto: Privat
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TOPPTUR: Som NRK-journalist i turnus er et av godene at du kan gå til Årdalsåsen før kveldsvakt. Foto: Privat

- Går du på tur, så blir ting bedre.
Anne bruker gjerne Borgeåsen. Hun bor rett ved. Hun setter
også veldig stor pris på Ti-topperne i Grenland.
- Jeg liker å ha et mål med turene.
På tur har hun alltid med seg en liten sekk med vann, kaffe og
brødskiver.
Kristian har fått kallenavnet «Gutten med sekken».
- Den er svær og som regel tung.
Han er glad i Skifjell, og vet å sette pris på at han har naturen
rett utenfor døra. Med seg på tur har han alltid kniv og øks.
For Martin er det utenkelig å gå på tur uten fjellduken.
- Det er galskap å gå uten, sier han som liker å legge turen til
områdene rundt Vealøs.
Arnulf har alltid med seg kniv i beltet og fyrstikker i lommene
når han går på tur i Borgeåsen eller Valleråsen.
- Fordi det er så kort, forklarer han valg av turmål.
- Du trenger ikke å planlegge, sier Anne.
- Du slipper å se så mye folk, sier Arnulf.
DET ENKLE LIV
Både Kristian, Anne og Arnulf er fra gårder. Arnulf hjalp med
våronna og slåtten. En tur med fisking og friluftsliv var gulroten når plikta var utført.
- Det var noe å strekke seg etter, minnes han.

Anne minnes også slåttene og høsting av poteter. Ansiktsuttrykket hennes når hun forteller om plukking av stein, sier alt
om hva hun tenker om det.
- Det var en dritjobb.
På gården hjemme i Siljan hjelper Kristian til så ofte han kan.
Først er det jobb, deretter tur.
- Det er stas å være på tur med fatter. Da har vi noe sammen.
Det er faren som gjorde Kristian interessert i friluftsliv. Anne
hadde en far som kunne navna på alle blomstene de så på tur.
Anne lærte seg også disse navna.
- Jeg kan fortsatt lite om ikke-jaktbare arter, forteller Arnulf
om kunnskap gitt av foreldre.
Anne var student da hun begynte å gå fra hytte-til-hytte. Hun
husker at folk hjemme i Rauland så det som meningsløst da
folk fra Grenland kom for å bruke hyttene sine som utgangspunkt for tur.
- Før gikk folk på tur fordi de skulle noe, forteller hun. Kristian
er mye på tur aleine. Går opp en topp, og lager seg god mat.
- Da sitter jeg og nyter det jeg har foran meg. Arnulf setter seg
gjerne på en stein og føler nærheten til fjellet.
- Å flyte i ett med naturen. Bare være der. Tida som målbar
enhet forsvinner.
Martin oppsummerer hva friluftsliv er:
- Det er det enkle liv. Det er å føle mestring.
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Kom og opplev
DNT Øitangen og Jomfruland!
DNT Øitangen, som opprinnelig var èn av øyas gårdsbruk, kan tilby 51 sengeplasser
fordelt på 4 utleieenheter hele året. Det er muligheter for supplerende madrasser, 2 lavvoer og party
telt til selskaper. Eiendommen har et stort uteareal, offentlig strand og brygge til av- og pålossing,
samt to enkle båtplasser. Leietakere hos oss har 2 enkle robåter og 8 kajakker til disposisjon.
En super måte å utforske den omkringliggende, herlige skjærgården.

Nyt den vakre utsikten og den friske sjølufta ved Øitangen. Foto: Ruth Ellegård
Tekst og foto: Ruth Ellegård

Vi er omringet av Jomfruland Nasjonalpark og kan by på
et unikt natur- og kulturlandskap på fine veier og gode
turstier. På Jomfruland kommer man seg godt frem med
rullestol og barnevogner. Det er nydelig å bruke sykkel. Ta
med egen eller leie en hos ”sykkelKnut” nedenfor fyrtårnene. Hos oss kan gjester leie alle hus, ett hus eller flere hus,
bare rom eller seng. Mulighetene er mange, men det må
bestilles på forhånd.
I tillegg til overnattingsmuligheter tilbyr DNT Øitangen
guidede turer på øya med DNT Jomfrulandguiden. Det gis
opplevelser på, og kunnskapsformidling om Jomfruland,

Kuer i vårlig kulturlandskap.
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Late, solfylte dager på stranda.

Kyssestedet på høsten.

helt fra øya ”steg opp fra havet” frem til i dag. Turene
skreddersys og passer for alle. Våren er en nydelig tid på
Jomfruland. Fuglene kommer, blåveis og hvitveis blomstrer,
kuene slippes på beite, det lukter vår! Hele naturen våkner
til liv, det spirer, gror og sola varmer!

rødt før bladene faller. Det meste av hyttefolket, campinggjester og dagsturister drar tilbake til jobb og skole, det er
bare de ca. 70 fastboende som blir igjen og gjør seg klare
til vinteren. Du har øya nesten for deg selv nå, med lukten
av høst og bølgende fra Skagerak feiende mot land. Kle på
deg godt med tøy og opplev høststormene langs rullesteinstranda! Eller nyt de kalde, klare solfylte høstdagene!

Sommeren byr på flest soldager i hele landet! Tusenvis av
mennesker besøker øya og koser seg på svaberg, strender,
langs stier, veier til fots eller på sykkel. Øya byr på flere
kilometer med rullesteinstrender, skog, friarealer, kunstutstillinger, restauranter og sommerbutikken Sjarm. Første
søndagen i juli går startskuddet på Jomfrulandsløpet. Det
er et mosjonsløp for alle på 5 eller 10 km i denne nydelige naturen. Andre helgen i juli er det alltid Jomfrulandsdagene, det er et fesjå med tevlinger, dyr, konkurranser,
loppemarked auksjon og salg av mat og drikke i regi av
Jomfruland Vel.
Høsten kommer med et spekter av farger og klar luft! Eikeskogen forvandles fra grønt til oransje, brunt og sprakende

Fornøyde skigåere.

Vinteren gir et helt spesielt lys over Jomfruland! Sola henger lavt og gir fantastiske solopp –og nedganger. Sommerøya dekkes ofte av snø og skiene kan tas frem. En skitur helt
ytterst i havgapet bør oppleves! Isen legger seg i fjorden
og ferja kan fort bli det eneste fremkomstmiddelet. Isfiske
på havisen eller skøyter på tårntjernet er aktiviteter Jomfrulendinger og besøkende fort faller for. Etter endt dag ute i
frisk luft, blir bålpannekos eller fyr på peisen en fin slutt på
en herlig vinterdag.
Velkommen på besøk til Telemarks kystperle året rundt!

Hvitveis i eikeskogen.

28

Dra på eventyr med familien!
I april hadde Redd Barna en kampanje med oppropet
«alle barn har rett til lek og fritid», (Simonsen, 2018). Dette er vi i DNT Telemark helt enige i,
og absolutt alle som vil er hjertelig velkomne til å bli med oss på tur
Tekst: Dag-Øyvind Olsen Djuvik og Katrine Tellsgård.
Foto: Dag-Øyvind Olsen Djuvik

I Telemark finnes et hele 12 Barnas Turlag fordelt rundt i de
forskjellige kommunene. Disse turlaga arrangerer turer i alle
varianter. Fra nisteturer til overnattingsturer. Fra kanoturer til
klatreturer. På disse turene er alle familier velkomne, og best
av alt; nesten alle turene er helt gratis. I følge Redd Barna
hindres mange barn i å bli med på fritidsaktiviteter grunnet
barrierer som økonomi, fordommer, tilrettelegging og språk.
I Barnas Turlag er du velkommen uansett hvor du kommer
fra, hvor god eller dårlig råd du har eller hvilke ferdigheter du
besitter. Vi ønsker hele familien velkommen ut på tur – fra de
yngste i barnevogn og pulk, til de eldste med staver og stokk.

Gå gjerne inn på vår nettside og finn turene som Barnas Turlag arrangerer i løpet av året og bli med oss på eventyr. Eller
dra på familietur på egenhånd. Dag-Øyvind Olsen Djuvik,
fagsjef for barn og unge i DNT Telemark, har et godt turtips til
dere som ønsker det:
SOMMERFERIE I TELEMARK
Sommeren 2017 valgte vi, mor, far, Syver 4 år og Amund 6
måneder, korteste vei til ferie. Derfor ble det ferie i eget fylke,
Telemark. Ruta ble planlagt rundt DNT-klassikerne Gaustatoppen, Krokan og Mogen. Første dag reiste vi tidlig fra Bø i
retning Stavsro, parkeringa til Gaustatoppen. Etter bleieskift
og kjapp mat la vi i vei mot toppen. Etter et par hundre meter
var imidlertid motivasjon til den største guttungen på bunn.

Bilen tok oss videre mot Krokanhytta, DNTs første Turisthytte,
30 minutter å kjøre fra Stavsro. Her leide vi en liten tømmerhytte som vi hadde helt for oss selv. Slitne kropper sovnet tidlig
i rolige og nostalgiske omgivelser. Om morgen var ikke barna
trøtte lenger, så her var det bare å komme seg opp og ut til
frokost i sola. Vi avslutta besøket med kaffi og store kanelboller på kafeen. Krokan var en for oss en ukjent perle i DNTsystemet, men hit må vi igjen. Lett tilgjengelig, og ikke minst
billig og koselig.
Bilen ble igjen pakket, og vi kjørte til Skinnarbu hvor båten
Fjellvåken tok oss over Møsvatn til Mogen. Båtturen er en opplevelse i seg selv, for store og små. Ingenting er som å stå på
dekk og kjenne fjellufta og se på storslått landskap. Ryktene

om en liten veistrekning ved Mogen gjorde at vi tok med vogn
til minsten, slik at han kunne få seg en dupp i vogna på vårt
opphold på Mogen. Vi overnattet på Morgen i to dager og
var på små utflukter langs Kvennastien og opp mot Gjuvsjåen.
Mogen er et flott sted å oppholde seg for barnefamilier. Det
er mange fine turmuligheter og det er en trivelig hytte å være
på, mye takket være hyttevertene Kyle og Marthe, og deres
mannskap. Her kan unger og voksne kose seg i flott natur,
uten at terskelen er for høy. Og så selger de barnas favoritter;
is og pizza!
Etter fire dager var vårt lille Telemarkseventyr over, og vi satt
igjen med mange gode opplevelser, og inspirasjon til å dra
på tur igjen. Vi lærte at to smårollinger ikke er noen hindring
når en ferdes rundt på DNT Telemarks hytter og i Telemarks
natur. Vi er heldige som bor i dette fylket, og har store opplevelser like rundt hjørnet.
La ikke barna bli en hindring for å komme deg ut på tur, men
heller en inspirasjon til å ta i bruk den naturen du har i nærheten. Husk at det enkleste ofte kan være det beste.
God tur i sommer!
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Liggende på bakken i protest, var drømmen om toppen langt
unna. Men etter en god peptalk, vaffelfristing og diverse leiker
steig motivasjonen, og gutten var igjen selvgående på vei
mot toppen. Ikke lenge etter var det en stolt gjeng som sto på
toppen og spiste gaustavafler. Første mål var nådd! Turen ned
gikk som en lek, og ved bilen ble det is i hånda mens tåfisen ble
lufta. Sommerlykke! Tips for tur til Gaustatoppen med barn er
å ha med bæresele til minsten, vindsekk, godt med varme klær
og ikke minst lokkemat i form av sjokolade og rosiner.

Våre æresmedlemmer
I DNT Telemark ble det på årsmøtet i mars 2018 utnevnt hele tre nye æresmedlemmer. Ingrid Sørbøe,
fra Skien Turlag, har tidligere blitt tildelt den gjeve tittelen, og har nå fått selskap av Else Bjørg Finstad
fra Kragerø Turlag, Jon Ingebretsen fra Kviteseid Turlag og Åsmund Myhre fra Skien Turlag.
Æresmedlemmene har mottatt tittelen grunnet «fremragende arbeid gjennom flere år og på et bredt felt til gagn
for foreningen og dens formål», som det står i Den Norske
Turistforenings vedtekter. Æresmedlemmene er flotte mennesker som gjennom livet har prioritert å tilrettelegge for
andre. Ikke bare har deres arbeid vært til gagn for forenin-

ga, men i så måte vært til gagn for absolutt alle som er glad
i friluftslivet. Æresmedlemmene sitter på mye kunnskap og
erfaring vi alle kan lære noe av. Vi har tatt en prat med hver
og en av dem for å bli bedre kjent med dem og for å høre
deres tanker om frivilligheten generelt og deres egne grunner til å være frivillig.

Else Bjørg Finstad
I 35 år var Else Bjørg Finstad leder for Kragerø
Turlag. Hun er, og har i alle år vært aktiv som
frivillig innen friluftslivet, samt en forkjemper for
vern av naturen. I 2013 var hun en av fem finalister i Friluftslivets Ildsjelpris, og ble i 2017 bedt på
afternoon-tea på slottet.
«Det ble tidlig naturlig for meg å jobbe med friluftssaker»,
forteller Finstad. Helt fra barneskolen hadde hun hatt skog
og mark som lekeplass, og ble tidlig oppmerksom på hvor
viktig det var å passe på at ikke alle løkker og åpne plasser
ble bebygd.
«Det å være frivillig har blitt en livsstil og det er trivelig å
løfte i flokk», forteller Finstad. Hun forklarer at det å se at arbeidet gir resultater etter en lang lørdagsjobbing, og at folk
er smilende og glade, er givende – «både for alle frivillige
og den som leder dugnaden», understreker hun.
Finstad mener at frivillighet er en livsnødvendighet. «Klubber og foreninger hadde ikke overlevd uten», mener hun.
Hun legger vekt på at frivillighet betyr vennskap og sosialt
samvær. «Ved å jobbe sammen får en et slags eierskap til
klubbhuset og idrettsbanen, eller til stien og gapahuken»,
forklarer hun. «Frivillighet får en ikke kjøpt for penger. Det er
bedre med grillbål og pølser», legger hun til med et glimt i
øyet.
For Finstad har DNT vært en viktig tilbyder av et fantastisk

Foto: Privat
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Æresmedlemmer

hyttenett og mange mil med godt oppmerkede stier og
løyper. Hun oppfordrer alle til å melde seg inn i et turlag i
nærheten for å støtte foreningas arbeid. Ikke minst er det
alltid er bruk for frivillige, poengterer hun. Og legger til at
dugnad er morsomt.
Finstads kampsaker har gjennom tiden, så vel som nå, vært
arbeidet for å bevare skog og mark i nærområdene. «Hvert
år forsvinner store deler til boliger og veisystemer. 100 meters-skogen er borte for lengst. Stiene krymper og folk må
kjøre bil for å komme dit skogsturen kan starte», opplyser
hun. «Vi må gå inn for en ”markagrense” nær tettstedene»,
er Finstads bønn. Hun er fast bestemt på at vi må bevare
områder som ennå ikke er bygd ned. «La oss få en skogspark
i stedet - med fjellkoller og myke stier», avslutter hun.
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Æresmedlemmer

Åsmund Myhre

Gleden over å gå i bærskogen og på moltetur i heia er en
arv han har med fra Vinje. Da han kom til Grenland for å gå
på skole og etter hvert jobbe, tok andre interesser over, men
gleden over å komme ut i naturen lå likevel alltid i bakgrunnen. Da han etter hvert flytta til Gulset, fikk han en turkamerat som var født og oppvokst i området og var lommekjent
i marka rundt den nye drabantbyen som var i ferd med å
vokse fram. Rundt 1990 kom Myhre derfor inn i turmiljøet
og kom i kontakt med medlemmer av Skien-Telemark Turistforening. «Dette miljøet virket spennende og snart fikk jeg
spørsmål om å være med i turkomiteen. Etter et år fikk jeg
spørsmål om å gå inn som leder av løypekomiteen, noe jeg
sa ja til», forteller Myhre. Han kom da inn i styret i foreningen, noe han beskriver som svært meningsfylt.
Myhre forteller at det var det hyggelige miljøet med varierte oppgaver som fanget hans interesse for frivillig arbeid i
foreninga, og at det også er grunnen til hans engasjement
den dag i dag. «Arbeidet med stier/løyper i nærområdet
og på fjellet er nok hovedinteressen min, men også arbeidet rundt hyttene våre og andre arbeidsoppgaver har vært
meningsfylt», forteller han.
«Jeg tror frivilligheten er noe av «limet» som får samfunnet
til å fungere», sier Myhre. «For de fleste av oss er det viktig å
ha noe å fylle fritiden vår med, og for min del er det friluftslivet som betyr mest», fortsetter han. Han mener at det frivillige arbeidet utgjør en betydelig arbeidsinnsats i samfunnet,
som kanskje ikke alltid har blitt like godt lagt merke til. Hans
erfaring er imidlertid at dette etter hvert blir verdsatt i større
grad av samfunnet og av det politiske miljøet. «Det er viktig
at frivilligheten og det offentlige finner fram til et godt samarbeide både økonomiske og på annen måte», mener han.
Myhre beskriver DNT som en vesentlig aktør for å synligjøre friluftslivet for folk flest. «Den innsatsen som er lagt ned
for at alle skal ha tilgang til hytter og merkede stier, er en

Foto: DNT Telemark

Åsmund Myhre vokste opp i Vinje og lærte tidlig
å sette pris på naturen. «Jeg hadde en far som tok
meg med på tur både sommer og vinter. Han var
opptatt av skogskjøtsel, noe han ønsket å formidle
til oss unge. Han var også glad i å høste fra naturen og vi var på mange molteturer i heia hjemme»
forteller Myhre.

vesentlig årsak til at mange får positive erfaringer med å
ferdes i naturen», mener han. «Den tilretteleggingen og
informasjonen vi får fra DNT betyr mye for oss som arbeider
på det lokale plan», forklarer han. Myhre er helt klar på at
det sosiale felleskapet ved å tilhøre en frivillig organisasjon
har stor betydning i dagens hektiske samfunn. «Alle må finne
fram til en interesse som de finner meningsfylt. Med mine
interesser for naturen falt det naturlig å velge DNT», forklarer han.
For øyeblikket er Myhres engasjement sterkt rettet mot det
å legge til rette for friluftsliv i nærområdene. Det å merke
stier/løyper og tilrettelegge sånn at flere bruker områdene
rundt der de bor, er kjernen i hans engasjement. Han ønsker
at alle turgjengerne skal føle trygghet ved å følge en merket
sti eller løype. «Ved å få flere ut på tur, får de et forhold til
naturen og ønsker å bevare de verdiene som ligger der»,
mener han. «Vern ved bruk», legger han til.

Jon Ingebretsen
Jon Ingebretsen ble født i Sauherad i 1941, og
vokste opp i et samfunn der dugnadsånd og samarbeid sto høy. «Det å yte tjenester for hverandre
istedenfor betalt arbeid var vanlig», forteller han.
Dette er også grunnen til at han ønsket å engasjere
seg som frivillig i blant annet Den Norske Turistforening. Ingebretsen beskriver det å være frivillig
«nesten som et kall», fordi samfunnet er avhengig
av frivillig innsats.
I løpet av sine 77 år har Ingebretsen besteget Gaustatoppen
over tusen ganger, skrevet seks bøker og vært styremedlem
i DNT Telemark. Han er nå natur- og miljøvernkoordinator
og turkoordinator i DNT Telemark, samt fast og mangeårig
turleder i foreninga. Han er nåværende leder for Kviteseid
Turlag og var initiativtaker til Norsk Naturskule – Vrådal.
Han har også mottatt en rekke utmerkelser for blant annet
Årets Ildsjel og Smørbukkprisen, for å nevne noe.
INITIATIVTAKER
Som medlem og tillitsvalgt i DNT Telemark har Ingebretsen
tatt initiativ til å starte opp en rekke prosjekter som På tur i
hele Telemark og kommuneturene ved navn Ta turen i Telemark. Sistnevnte var DNT Telemarks bidrag under friluftslivets år 2005 og den utløsende faktoren for oppstarten av
lokallag i Telemark-kommunene. Han er også initiativtaker
for den tradisjonsrike 17. mai-feiringa på Gaustatoppen,
sommerskiturene på Haukelifjell, med 30 års fartstid, og
Gaustadagen som i år arrangeres for 12. gang.
Ingebretsen forteller at hans drivkraft for å drive med frivillig
arbeid i så lang tid som han har, er den gleden han får av å
formidle den nytte og glede han personlig har av dette, og få
andre til å få den samme holdningen til tur- og friluftsglede
som han selv har. «Flere burde engasjere seg i frivillige verv
og på dugnader fordi det gir glede og tilfredsstillelse å yte
en innsats gjennom dugnad for noe en brenner for», forklarer han, og trekker også fram at det han kaller «frivillighetsfamilien» er en svært sosial arena.
SAMFUNNSBYGGERNE
Om samfunnet skal fungere er det helt avhengig av dugnadsbasert, frivillig innsats som et supplement til offentlige

Foto: Huldra og eg
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tjenester og kommersielt næringsliv, mener Ingebretsen.
«De frivillige er samfunnsbyggere og er det beste bevis på at
det kan skapes noe uten kapital», forteller han, og legger til
at «uten ildsjeler og de frivillige og ideelle organisasjonene
ville vi oppleve et mindre inkluderende samfunn i forholdet
mellom ulike kulturer og mennesker».
«DNT betyr mye for meg fordi organisasjonen står relativt
tydelig fram som en viktig samfunnsaktør, der kampen for å
bevare naturområdene går hånd i hånd med å kunne bruke
de til naturopplevelser og i folkehelsesammenheng i kraft
av allemannsretten», forklarer Ingebretsen. Han oppfordrer
alle som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats å ta
kontakt med det frivillige fellesskapet i sitt nærområde for å
fortelle om ideene sine. «Kanskje flere henger seg på slik at
langt større oppgaver kan løses enn de en først tenkte på».
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Ingrid Sørbø
Da krigen kom til Skien i april 1940, gikk
Ingrid Sørbø på sin første tur i skogen. Siden
har hun gått.
Tekst: Bjørn Harry Schønhaug

9.april 1940 evakuerte Sørbø og familien fra Wesselsgate
i Skien. Sammen med søsknene ble ungpiken kastet opp på
planet av en lastebil. Følget skulle til en hytte på Tinnskollen.
«Jeg hadde aldri gått i skogen før», forteller Sørbø. Etter
denne turen fikk hun smaken på å gå tur.
GJORDE ALT ARBEIDET
I dag er Sørbø 87 år og æresmedlem i DNT Telemark. Æresmedlemskapet har hun ikke fått uten grunn. Med sine 65 år
i Turistforeninga har hun bidratt med mye. Hun har planlagt
og arrangert turer. Enkelte mener hun var en hel turistforening i seg selv. Hun er ikke beskjeden på egne vegne, og forteller om alt hun har lagt ned av arbeid opp gjennom årene.
Om planlegging, bestilling av busser, skriving av avtaler, og
kontakt med DNT for å sikre plass på hyttene til de hun tok
med på tur. «Jeg har hatt veldig glede av dette arbeidet», sier
hun.
Samarbeidet med Varden om turpassturene
er også noe hun minnes med stor glede.
Både før og etter hver tur brukte Varden mye plass på omtale av arrangementene, og folk tok oppfordringen. «Det var veldig moro. Vi traff
veldig mange mennesker, og
dette var ufattelig populært».
I hele 7 år satt Sørbø i DNTs
landsstyre, samt 2 år i Rådet
for Hardangervidda. I mange
år var hun ansvarlig for Gaustatoppen Turisthytte, og sammen
med Sigrid Krosshavn startet
hun Gaustamarsjen. Det var Sørbø
som i tillegg tok initiativet til å starte
å bruke Gaustatoppen Turisthytte som
overnattingssted etter at hytta kun hadde vært
brukt som dagsturhytte i 30 år. Også de populære
seterkveldene var det Sørbø som tok initiativet til.

ANDRE TIDER
I dag er det et støtteapparat i styret i de forskjellige turlaga,
samt i DNT Telemarks administrasjon, mens det i Sørbøs tid
kun var en sekretær til å bistå. Alt forhåndsarbeid måtte hun
selv gjøre som leder av turkomitéen.
Da Sørbø kom inn i Skien-Telemark Turistforening, som DNT
Telemark da het, var det kun menn som var i styrer og stell.
«Det var herrer fra de høyere lag i samfunnet». Sørbøs mann
var allerede engasjert i foreningen, og det ble hennes vei inn
i en forening hun nå kan se tilbake på 65 år i. Sammen med
mannen hadde Sørbø en bryllupsreise utenom det vanlige da
de giftet seg i 1957. De gikk åtte dager på fottur på Hardangervidda.
I tidlige tider var Sørbø med i den første damegruppa i Skien-Telemark Turistforening. Det skjedde på Kaffehuset i Skien.
«Vi ble så synlige at vi fikk bli vara til styrene», minnes hun.
Men den mannlige dominansen var fortsatt sterk.
I dag går Sørbø fortsatt tur, og har enda mye å gi. Vi gleder
oss til flere turer og møter med den engasjerte damen i årene
som kommer.

Foto: Svein Lindgreen

Foto: Marius Dalseg Sætre
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Naturen er en arena der du kan føle deg fri
Naturlig nok var det i Telemark det startet. Det var her landets største attraksjoner
for dem som ønsket å utøve et friluftsliv fantes.
Tekst: Bjørn Harry Schønhaug

I år er det 150 år siden Den Norsk
Turistforening ble stiftet av Thomas Heftye. Bankmann, konsul og
friluftsmann. Han hadde vandret i
de europeiske alpene selv, og ville
at også folk hjemme i Norge skulle
oppdage gledene ved å være ute i
Th
nt
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kje naturen.
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eftye. Fo
«Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig
mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort
land» sa han.
21.januar 1868 ble foreningen stiftet, og nå i jubileumsåret
er den mer aktiv og til stede enn noensinne. Friluftslivet har
aldri stått sterkere enn det gjør i dag.

MANGE NÆRTURER
Allerede i 1810 sa bergassessor Jens Esmark fra Kongsberg
at Rjukanfossen var «det høyeste Vandfald ikke allene i Europa, men endog i den hele bekiendte Verden».
Mange fosser er både høyere og villere enn Rjukanfossen,
men Esmarks utsagn var med på å skape grobunn for turisme
i Telemark. Særlig engelskmenn kom for å se Rjukanfossen og
Gaustatoppen. DNT fant ut at de ville utnytte attraksjonsverdien i fossen og fjellet i Vestfjorddalen, og allerede i stiftelsesåret kjøpte de Krokan turisthytte. Opprinnelig var den en
husmannsplass under gården Fosso, men drøye 20 år tidligere hadde den blitt skilt ut som egen husmannsplass. Fra DNT
kjøpte hytta tok det tre år før den sto klar til å motta gjester fra
hele Europa som kom for å se Rjukanfossen mektige fall.
Et av de viktigste arrangementene i forbindelse med jubileet
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Fellestur 1970-tallet. Foto: Helge Sunde

her i Telemark, er Marispelet på Rjukan som spilles daglig fra
25. til 28.juli.
- I tillegg skal vi ha 150 nærturer der du bor, frister Jon Atle
Holmberg, daglig leder i DNT Telemark. Utenfor Krokan
står en statue av Claus Helberg. Han er aller best kjent som
tungtvannssabotør, men innsatsen hans for friluftslivet og DNT
fortjener rosende omtale og en stor plass i friluftslivshistorien.
SKAL VÆRE BÆREKRAFTIG
Det er lett å bare se bakover på det som har vært når 150 år
skal markeres. Men for DNT Telemark er det minst like viktig
å se fremover. Holmberg sier at fokuset alltid skal være på
kjerneaktivitetene og det enkle friluftslivet.
- Det skal alltid ligge i bunn, sier han. Samtidig sier han at
miljø og bærekraft blir viktige pilarer for organisasjonen.
- Vi skal legge økt vekt på å gjøre disposisjoner som kommer
fremtidige generasjoner til gode.
Nå står store oppgraderinger og endringer på Mogen turisthytte på trappene, og der vil bærekraft og miljø sette et sterkt
og tydelig stempel på tilpasning til omgivelser, materialvalg
og andre byggtekniske løsninger.
- Vi skal ha et bærekraft perspektiv for å ta vare på naturarven.
FOR ALLE
I de første årene til DNT var det en sterk, sterk overvekt av

Krokan da. Foto: Axel Lindahl

Nåtidens turmote. Foto: Thor Christiansen

menn som sto på medlemslistene. Gjerne fra samfunnets
øvre sjikt. Andre hadde ikke råd til å drive friluftsliv. Først på
1920-tallet fikk foreningen et betydelig antall medlemmer
fra andre lag i samfunnet. Da startet merkingen av stier i skogene på Østlandet, for å gjøre tilgangen på naturopplevelser
lettere for alle. Alt dette kan en lese på DNTs hjemmeside.
I jubileumsåret har DNT stort tilbud av turer i nærmiljøene
der du og jeg bor. 57 medlemsforeninger landet rundt er
med på å tilrettelegge for friluftsliv og aktiviteter der vi bor.
- Friluftslivet i dag er som det alltid har vært; enkelt, svarer
Holmberg på spørsmål om hva friluftsliv er i dag.
- Friluftslivet er for alle. Uavhengig av form, eller utstyr, og
friluftsliv er ingen konkurranse.
Allikevel ser Holmberg at noen av friluftslivet som utøves er
mer utstyrs- og kompetansekrevende, men det er ikke for alle
å klatre i bratte fjell eller padle i ville stryk.
Nå som DNT er 150 år håper Jon Atle Holmberg at enda
flere kommer seg ut i den fantastiske naturen vi har her i
Telemark. Fra Jomfrulands kystnatur til Gaustatoppens spisse
topp og Hardangerviddas lange strekker.
- Friluftsliv er en arena der man kan føle seg fri. Fri fra et samfunn preget av hurtig kommunikasjon og en konstant tilgjengelighet. Så oppfordringen er så enkelt som den kan bli; kom
deg ut og bruk naturen!

Krokan nå. Foto: Axel Lindahl
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Bli klar for sommerturen!
Snøen smelter, løvet spretter og rastløsheten begynner å ta tak i kroppen.
Jeg må ut, jeg må på tur, tenker du! Men kroppen er kanskje ikke like klar som hodet for fysiske utfordringer? Vinteren har vært fantastisk for de som liker å gå på ski, men det gjelder så visst ikke alle.
Men fortvil ikke! Fysioterapeut og prosjektleder i DNT Telemark, Odin Langslet, har
laga et lite, enkelt og effektivt treningsprogram som kan gjennomføres hvor som helst,
når som helst og uten bruk av annet enn din egen kropp.

Øvelse 1 - Sit-ups: Dette er en øvelse alle kjenner, og
det er det en grunn til. Den er effektiv og kan utføres
over alt. Ligg på rygg med bøyde bein, ca. 90 grader
mellom legg og lår, det skåner ryggen. Armene utgjør
belastningen i øvelsen. Hold armene bøyd foran
brystet eller fold hendene i nakken hvis du vil ha det
tyngre. Løft hode og overkropp samtidig som du presser korsryggen ned i gulvet. Du skal ikke sette deg helt
opp. Dette gjør at øvelsen kan gjennomføres også av
de fleste som har ryggplager. 3 serier à 10-12 repetisjoner. Du kan også variere med å vri deg litt mot høyre
og venstre side, slik at du får inn de skrå bukmusklene.
Øvelse 2 – Knebøy: Stå litt
bredbent, føttene peker
rett fram. Bøy til 90 grader
mellom legg og lår, ha rett
rygg og rumpa bakover. Rett
deg raskt opp igjen. Øvelsen gjentas 10-12 ganger
i 3 serier med ca. 30 sek.
pause. Vil du «krydre» øvelsen med litt ekstra innsats
kan du folde hendene bak
nakken og gå helt opp på
tærne når du strekker ut.
Dette er en god øvelse for
rumpe og lår.

Tekst: Odin Langslet
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Øvelse 3 – Armhevinger: Velg utgangspunkt avhengig av hvor sterk du er, enten helt strak kropp, eller med knærne i
gulvet. Bøy armene til brystet berører gulvet og strekk raskt opp igjen. Viktig å stabilisere kroppen, så det ikke blir «hengekøye» mellom føtter og hender. Øvelsen skal gjøres i 3 serier, så mange ganger du klarer, men tilpass innsatsen slik at du
klarer like mange repetisjoner på siste, som på første serie. Klarer du mer enn 20 repetisjoner i hver serie kan du heller ta
på en liten ryggsekk med et par poser mel i, da blir du fortere ferdig, bokstavelig talt!
Øvelse 4 - Mer balansetrening!
Stå på ett bein, bøy til ca. 60
grader mellom legg og lår og
rett opp igjen. 3x10 på hvert
bein. Så snart du er ferdig på ett
bein bytter du over til det andre.
Er det vanskelig å holde balansen kan du støtte deg lett mot en
vegg, en stol, e.l. Men husk, målet
er å klare øvelsen uten støtte!
Varier med beinet foran og bak
ryggen.

Øvelse 5 – Planke: Velg utgangspunkt avhengig av hvor sterk du er, enten helt strak kropp, eller med knærne i gulvet. Bøy
armene til brystet berører gulvet og strekk raskt opp igjen. Viktig å stabilisere kroppen, så det ikke blir «hengekøye» mellom føtter og hender. Øvelsen skal gjøres i 3 serier, så mange ganger du klarer. Men tilpass innsatsen slik at du klarer like
mange repetisjoner på siste, som på første serie. Klarer du mer enn 20 repetisjoner i hver serie kan du heller ta på en liten
ryggsekk med et par poser mel i, da blir du fortere ferdig, bokstavelig talt!
Øvelse 6 – Ryggøvelse: Stå på hender
og knær. Strekk høyre arm og venstre
bein. Hold stillingen i 3 sekunder før
du går tilbake til utgangsstillingen og
bytter arm og bein. Også her 3 serier à
10-12 repetisjoner. For å sette bal
ansen litt ekstra på prøve kan du løfte
foten litt opp fra gulvet, slik at du bare
står på den ene hånden og motsatt kne.
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Gaustatoppen Turisthytte

– En unik og sjarmerende jubilant
Helt siden turisthytta ble bygget i 1893
har Gaustatoppen turisthytte vært stedet fjellfolk
møtes! Nå ønsker vi at turisthytta igjen skal bli
stedet hvor store tanker blir drøftet og
viktige beslutninger blir tatt.
Tekst og foto: Jorunn Karlberg Tveiten

Turisthytta som ligger nesten på toppen av fjellet ble bygget
i 1893 av naturstein fra toppen. Hytta ble bygget av ein kar
ved navn Teodor Nilsen, opprinnelig fra Skien men kom til
Tinn og gjorde Tinndøl av seg rundt århundredesskiftet. Med
seg som hjelper hadde han ein sønn i tenåra. En kan jo bare
tenke seg hvilken jobb dette var!
Gaustatoppen Turisthytte er en av Den Norske Turistforenings
første turisthytter som er betjent store deler av året. Turisthytta
har de siste årene blitt utvidet med nytt kjøkken og toaletter
innendørs, og er en av de få hyttene som nærmer seg helårsåpent, med unntak av en kort periode i desember og januar.

FAKTA

Turisthytta kan tilby Norges flotteste utsikt - på en klar høstdag kan du se 1/6 del av Norge. På vinteren er det mulig
å ta Gaustabanen opp for deretter å suse ned igjen på ski.
Gaustabanen fra 1959, går inne i fjellet, og sammen med
historier fra den kalde krigen og UNESCOs verdensarv-by,

Rjukan, er Gaustatoppen turisthytte unik i Norge. Ingen fjell i
Norge kan levere bedre tilgjengelighet og enklere logistikk.
Her kan du oppleve Norges mest fantastiske solnedgang og
soloppgang. Gaustatoppen som ruver over alle andre topper
i mils omkrets, gjør også at du her kan oppleve vær og vind
som er uten sidestykke i området. Du kan oppleve værskifter i
en utrolig fart, da har du som gjest panoramautsikt inne i en
god varm turisthytte, som en gjest en gang sa «nesten som å
være med i en film».
I år har vi 125 års jubileum på hytta og den 12. juli 2018
er det bursdagfest på toppen. Vi ønsker alle velkommen opp
både på bursdagsfesten og resten av året! Velkommen til
turisthytta på Norges vakreste fjell - Gaustatoppen.

Hytta har alle rettigheter og kan tilby både enkel servering og fire retters meny. Hytta har i dag overnattingsmuligheter på sommeren for 11 personer, fordelt på 3
fellesrom, og større grupper etter avtale om vinteren.
Overnatting må forhåndsbookes til gaustatoppen@dnt.no

Vi har mange flotte arrangementer i løpet av sesongen,
det nevnes 17. mai med skitog til toppen, Gaustadagen
23. juni, Viking Chellenge - Norges tøffeste motbakkeløp 15. juni, Norseman Triathlon i august og verdens
vakreste NATTEVANDRING i august.
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Mikaelshulen

– En kulturhistorisk attraksjon av de sjeldne
For å kunne by skiens-folk og andre interesserte en
kulturhistorisk attraksjon av de sjeldne, kjøpte foreningen
i 1899 Mikaelshulen ved Norsjø.

Tekst og foto: Ida Carina Mikalsen

Den ble, etter langvarige forhandlinger, overdradd foreningen for 99
år, og har siden den tid vært hyppig
besøkt av folk som gjerne ville se
et av de siste minnene fra katolisismens tid i Norge. Hulen har en helt
fantastisk utsikt ut over Norsjø og
over mot Melum. Her er det også
en fantastisk mulighet til å få tatt
noen unike turbilder.
Veien opp til Mikaelshulen går
gjennom mye slakt terreng, både
oppover og nedover. Opp til hulen
finnes det både rekkverk og noen
trappetrinn, vær obs på det siste
partiet med stigning og litt klatring, da det er nokså bratt. Som
fortidsminne står Mikaelshulen,
eller «Mikkels kirken» i særklasse.
Opprinnelig er den dannet av
naturen, men ble senere utvidet
med menneskehånd, slik at den nå
går hele 20 meter inn i fjellet og
har en høyde ved inngangen på
mer enn 5 meter. Da katolisismen
rådet i landet, ble hulen brukt som
kirke, innviet til erkeengelen Mikael,
som gjerne ble dyrket i huler og
fjellkirker.
I følge et gammelt sagn som
dikteren Andreas Munch tok opp
i sin romantiske fortelling «Fader
Sylvester», skal Sylvester, kirkens
siste katolske prest, ha holdt seg
skjult i kirken etter reformasjonens
innførelse. Men som alle sagn, så
må vi ta det med en klype salt.
God tur!
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Turlag og turer i Telemark
I DNT Telemark har vi flere forskjellige turlag spredt rundt i vårt flotte fylke.
Hvert turlag driftes av frivilligheten og jobber for å et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv. Turlagene arrangerer tilsammen over 450 turer gjennom året og sørger for å gi deg en
sosial og hyggelig opplevelse, samtidig som du får opplevd nye steder. Her kommer en
presentasjon av våre turlag og noen av turene du kan bli med på.

Bamble Turlag
Foto: Lars Tore Grimsland

Bamble Turlag er mest kjent for sin flotte kyststi, som dekker
hele kystlinja fra Stathelle til Fossing. Turlaget hadde fra første
dag eget Barnas Turlag, som også har aktiviteter gjennom
hele året. Bli med Barnas Turlag Bamble på Skattejakt på
Øygårdsskaugen 14. oktober.

Foto: Kjell Peder Haugene

Gautefall Turlag
Gautefall Turlag jobber aktivt for friluftslivet i heiområdene
rundt Gautefall, både i Drangedal- og Nissedal kommune.
De har også Barnas Turlag, en seniorgruppe og den aktive
gruppa DNT ung Gautefall for ungdommer mellom 12-18
år. Ta turen til majestetiske Himmelriket med Gautefall Turlag
12. august.

Skien Turlag kan tilby aktiviteter i alderen 0 til 100. Her kan
du bli med Barnas Turlag, turgruppa, lavterskelgruppa og
Seniorgruppa på tur hele året. Ta for eksempel turen med
turgruppa fra Bykle til Austheiene/Setesdal fra 16.- 19
august 2018.

Foto: Endre Mjåland

Skien Turlag
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Kviteseid Turlag

Foto: Raymond Aamodt

Kviteseid Turlag er med i et prøveprosjekt i regi av DNT, kalt
Aktiv i 100. Prosjektet skal motivere eldre til å komme seg ut
på tur for å oppleve turglede, samtidig som det gir en god
helsegevinst. Kviteseid Turlag har også et eget Barnas Turlag
og en trillegruppe. Bli med turlaget på en åpen fellestur fra
Skinnarbu til Grasfjell lørdag 18. august.

Foto: Katrine Tellsgård

Kragerø Turlag
Kragerø Turlag er, i likhet med Bamble, kjent for den flotte
kyststien. Turlaget ble i mars 2017 en del av DNT Telemark.
Turlaget har et Barnas Turlag som arrangerer mye gøy i løpet
av året, i tillegg drifter turlaget kystledhytta Stangnes og Jambakkmyra Turisthytte. Bli med Kragerø Turlag fra Krogshavn
til Jypleviktangen 7. oktober.

Seljord Turlag

Foto: Jon Atle Holmberg

Seljord Turlag kan skilte med inngangsporten til Lifjell vest, og
har en rekke flotte turstier som knytter seg på rutenettet til Bø
og Notodden. Her finner du også et aktivt Barnas Turlag. Bli
med Barnas Turlag Seljord, i samarbeid med Barnas Turlag
Kviteseid og Barnas Turlag Vinje, på tur til Dansarsteinen i
Åmotsdal 19. august.

Foto:Annette Fagerberg

Tinn og Rjukan Turlag
Tinn og Rjukan Turlag holder til i den øvre delen av Telemark.
Med Rjukan som hovedsete kan man være med på turer både
på Hardangervidda, til Gaustatoppen og rundt i historiske
Rjukan. Turlaget har også sitt eget Barnas Turlag med en
rekke morsomme turer og arrangementer året gjennom. Bli
med Tinn og Rjukan Turlag på tur til Åseral langs den gamle
kjerreveien 9. juni.
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Siljan Turlag

Foto: Henriette Hack

Siljan Turlag har en egen Ti-Topper i tillegg til å ha noen av
toppene til Ti-Topper’n Grenland i sitt område. Barnas Turlag
Siljan ligger under Siljan Turlag og arrangerer aktiviteter for
barnefamilier sommer som vinter. Bli med Siljan Turlag på tur
til Styggemann 23. september.

Foto: Jon Atle Holmberg

Vinje Turlag
Vinje Turlag kan by på fjellturer på flotte topper og turer i
skog og hei. Barnas Turlag Vinje sørger for å ta med barnefamiliene på morsomme turer hele året. Bli med Vinje Turlag
på fjelltur på Synnøves sti 23. september.

Andre Barnas Turlag
Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNT Telemark har, i tillegg til de turlagene for barn som
ligger under et hovedturlag, tre selvstendige Barnas Turlag.
Dette er Barnas Turlag Bø, Barnas Turlag Nome og Barnas
Turlag Porsgrunn.
Bli med Barnas Turlag Bø på topptur til Gygrestolen 23.
september, Barnas Turlag Nome på tur i skogen for å nyte
mat rett fra naturens spiskammers 16. september og Barnas
Turlag Porsgrunn på topptur til Valås 28. oktober.

Tlf.: 35 90 58 00
www.thonhotels.no/hoyers
E-post: hoyers@olavthon.no
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Våre nye ansatte
DNT Telemark vokser stadig, og vi har nå fått to nye ansatte i administrasjonen.
Dette er to jenter som begge er gode tilskudd i DNT Telemark-gjengen.

Anja Haugerud

Anja er utdannet revisor fra HSN i Bø, men har også gått
studiet i interkulturell pedagogikk på Norsk Lærerakademi i
Bergen. Hun har tidligere vært bosatt både i Oslo og Bergen,
men er glad for at hun nå er tilbake i hjembyen, Skien. Anja
er inne i et vikariat som økonomi- og regnskapsansvarlig, og
mener at det ikke finnes en bedre kombinasjon enn friluftsliv
og tall. Hun er glad i å reise, og har satt som mål at hun skal
ha minst et Norges-eventyr hvert år. Nå gleder hun seg til å
løse sudoku på Kjeragbolten til sommeren.

Ida Mikalsen

Ida er DNT Telemarks nye lærling. Hun kommer fra Skien
hvor hun har gått reiseliv på Brekkeby. Ida har tidligere jobba
som selger, som turoperatør og på hotell i Telemark. Ida vil
hovedsakelig være på tursenteret og drive med verve-teamet.
Hun er en sprudlende og turglad jente som trives best på tur
med hunder. Hun er opptatt av å holde seg aktiv, både i form
av friluftsliv, aktiviteter og trening. Ida gleder seg til å lære
mer om DNT og sine nye kollegaer. Hun ønsker å lære mye
nytt og er ikke redd for å ta i ett tak der det trengs.

TI-TOPPER’N 2018

FOR MER INFORMASJON OM TOPPENE
GÅ INN PÅ TITOPPERN.NO

Blåfjell
Fantekjerringkollen
Fjerdingen
Geitebuvarden
Hørsfjell
Jypleviktangen
Kjerkeåsen
Melakollen
Narefjell
Piggen
Sandseterfjellet
Svarteberget
Valleråsen
Valås
Vestre Vealøs
Øvrumskollen
Årdalsåsen
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Frivillighetens positive ringvirkninger
Frivillighet. Det lille, positive ordet som daglig er med på å gjøre små og store endringer i
mange liv. Et ord som beskriver en innsats verdt mer enn handlingen i seg selv. Et ord de fleste
forbinder med å bestemme selv, og som i tillegg brukes som synonym til arbeid en ikke tar betalt for.
Arbeid en gjør for å hjelpe andre, hvor betalingen kommer i andre former enn penger.

Tekst Katrine Tellsgård. Foto: Karin Arntzen
- Alle trenger å føle det at man hjelper andre, mener lederen
i Gautefall Turlag, Karlien De Shuyteneer. Tross at hun er den
yngste turlagslederen i DNT Telemark, har hun lang fartstid
som frivillig. Hun har tidligere blant annet vært med på å
starte opp DNT Ung Gautefall, som i dag har mange aktive
ungdommer både i gruppa og i styret. Til hverdags jobber
hun som sykepleier og ser hvor viktig den frivillige innsatsen
er både for den fysiske og psykiske helsen.
Lederen for løypegruppa i Skien Turlag, som også er et av
våre æresmedlemmer, Åsmund Myhre, har vært med som
frivillig i DNT Telemark i ca. 25 år. Han oppholder seg for det
meste ute i naturen, da han har ansvaret for Skien kommunes
rundt 400 km lange løypenett. «Heldigvis er jeg ikke alene
om det ansvaret», smiler han. For Myhre har god hjelp av

løypegjengen – en gruppe frivillige som stiller opp på løypedugnader opptil flere ganger i uka, hele sommerhalvåret.
Myhre legger vekt på det sosiale. «Vi har det gøy både på
dugnad og på tur», forteller han. «Det som har betydd veldig
mye for meg er altså den sosiale biten», understreker han.
Videregående-elev og Barnas Turlag-frivilllig, Christine Karlsen, er helt enig i at det å være frivillig er veldig hyggelig. «Det
er alltid veldig god stemning og alle som er med har det gøy»,
forteller hun. «Det er derfor jeg er frivillig, fordi alt handler om
å ha det gøy», legger hun til. I tillegg til å ha det gøy er Karlsen
og de andre frivillige i Barnas Turlag med på å få familier ut på
tur ved å skape trygge rammer og en sosial arena.
De frivillige vi her har prata med legger alle vekt på viktigheten av blandinga av den jobben som gjøres og den sosiale
biten. Lederen for Seniorgruppa i Skien Turlag, Torkjell Berge,

kan bekrefte at det er godt miljø og veldig koselig å være med
på dugnader i alle varianter. «I disse aktivitetene møter jeg
mange hyggelige mennesker», forteller han. I DNT Telemark
kan du bli med på alt fra løypedugnader til arbeid med arrangementer som frivillig
I en rapport skrevet av Norsk Institutt for Naturforskning
(NINA) belyses spørsmålet om hvorvidt tilrettelegging, som
skilting og merking, i naturen er med på å få flere ut og bidra
til økt folkehelse. I rapporten ser en at det er en tendens til at
jo mer en tilrettelegger, jo flere folk tar turen ut (Vistad m.fl.
2018). Dette er ett av mange eksempler på frivillighetens

At noen har lagt til rette for at du kan vandre inn i skogen og
opp på topper, at noen er der for å ta deg imot og bli med deg
på tur, at noen bruker sin egen fritid på dugnad og at noen er
der for å prate når det trengs, det er verdifullt! Det legges ned
mange tusen dugnadstimer i året i Den Norske Turistforening.
Dette viser at det bor så mye vilje til å hjelpe andre i befolkningen. Nå håper vi at du vil bli med i dugnadsgjengen!
Kilder: Vistad, O.I., Gundersen, V., Wold, L.C., Skår, M., Rybråten, S. & Dokk, J. G. 2018.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende tur-rute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og Brumund-dal. NINA Rapport 1440. Norsk institutt for naturforskning.
Lillehammer, januar 2018.

BLI MED I DUGNADSGJENGEN!
DNT Telemark har fantastiske frivillige som bidrar til at vi kan være en stor og aktiv forening, og vi trenger flere som har lyst til å
gjøre en innsats. Det er mye sosial hygge i dugnadsarbeid, og du vil oppleve at det er moro og givende uansett hva du velger å
bli med på. Du velger selv hva du vil bidra med og hvor mye du ønsker å bidra.
Har du lyst til å bli med i dugnadsgjengen? Fyll ut skjemaet under og fortell oss hva du kunne tenke deg å hjelpe til med.
Skjemaet kan leveres til oss på tursenteret i Hjellen i Skien. Du kan også melde din interesse på mail: telemark@dnt.no
eller på telefon: 35 53 25 55.
Navn:
Telefon:
E-post:
Jeg har lyst til å hjelpe til med: (sett kryss)
Merking, rydding og skilting av løyper
Oppbygging av løyper. Varding, legge gangbaner,
skiring etc.
Rydding, rengjøring og enkelt vedlikehold på hytter
Lede turer eller instruere
Hjelpe til på ulike arrangementer
(f.eks Kom deg ut-dagen, Opptur o.l.)
Vaffelvakt på Fugleleiken Turisthytte

Jeg har lyst til å hjelpe til med prosjektarbeid: (sett kryss)
Klart det går (turer for funksjonshemmede)
Barnas Turlag (barn og unge)
DNT Ung (ungdom og unge voksne)
Til Topps (integrering)
Ti-Topper’n (bli toppansvarlig)
BussTUR (nærturer)
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positive ringvirkninger. Jobben
som gjøres kommer både de
frivillige og samfunnet til gode.
De fire frivillige vi her har prata
med er enige i at ordet givende er noe som beskriver det å
være frivillig. Ikke bare kan en
være fysisk aktiv og bidra til at
andre har det bra, men en får
et sosialt fellesskap å gå til selv.
«Vi er en stor familie i røde
vester», smiler Karlsen.
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Reiselivsdirektøren sitt syn på
naturopplevelser i Telemark
Jeg er så heldig å ha verdens beste jobb med å promotere et fylke som Telemark.
Her er det et rikt tilbud av naturopplevelser, noe som gir meg mulighet til å oppleve
en hel del gjennom jobben i tillegg til på fritiden.
Jeg er veldig glad i å være ute i naturen. Det blir bare mer
og mer viktig for meg. Det flotte med Telemark er at det er
så mye tilgjengelig natur og naturopplevelser gjennom hele
året, og innenfor relativt korte avstander. Jeg elsker å stå på
ski, både langrenn og alpint. Vi har så mange flotte områder
for begge deler i fylket. Fra lange, flotte løyper på Rauland til
mer kupert terreng i Tuddal. På alpint er Gaustaområdet fantastisk når du kan toppe det med en tur ned Gaustatoppen.
Jeg er glad i å gå på tur langs kysten, i skogen og toppturer.
Lårdalsstigen på Dalen er min favoritt så langt, men det er så
mange fine plasser. Hvitveisblomstringen på Jomfruland er
noe en bør få med seg. Når våren kommer så kjenner jeg at

jeg gleder meg til sommer, sol, sjø og padling. Telemark har
en vakker skjærgård perfekt for padlere. Det er mange fine
plasser å slå opp telt, og du kan velge å være helt for deg selv.
Et minne er en helg jeg kokte blåskjell på en av holmene utenfor Kragerø, et glass hvitvin til, solnedgang og stjerneklart på
natten. Når du da våkner til lyden av måker og lukten av sjø,
koker deg en kopp kaffe og vet du har hele dagen til å padle.
Da er livet herlig da.
Visit Telemark er det overordnede markedsføringsorganet for
fylket Telemark. Vi jobber for å fremme og synliggjøre alle reiselivsopplevelsene i vårt område. Målet er å tiltrekke oss flere
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reisende til fylket og å få de som bor i Telemark til å benytte
seg mer av tilbudene i eget fylke. Av naturopplevelser har Visit
Telemark satset først og fremst på vandring og sykkel. Vandring har vi jobbet med lengst og sykkel er en nyere satsing. På
begge felt har vi et tett og godt samarbeid med DNT Telemark. På våre nettsider finner du forslag til turer både til fots
og på sykkel. I tillegg finner du et rikt tilbud på andre opplevelser som festivaler, attraksjoner, overnatting, underholdning
og mye mer. Visit Telemark er stolt av å kunne samarbeide
med en så etablert, kjent og trygg merkevare som DNT. Vi har
mye felles, og jeg mener vi styrker hverandre i arbeidet med å
få flere ut i naturen i Telemark.
Jeg mener det er viktig med et rikt og variert tilbud, og noe for
alle. Jeg har hatt tre flotte opplevelser på DNT Telemark sine
hytter. En helg på Haukeliseter fjellstue, det var nydelig hjemmelaget mat og ikke minst må jeg nevne skolebollene med
marsipan fra eget bakeri. En dagstur over Møsvatn med Fjellvåken inn til Mogen turisthytte. Deilig lunsj med hjemmelaget
potetmos og pølser fra lokal gård ved Møsvatn. Og DNT sin
eldste turisthytte Krokan, varmt og godt med fyr på peisen, lavt
under taket og litt knirkete gulv, og ikke minst et herlig vertskap.
Dette var et besøk som ble kombinert med forestillingen Marispelet på toppen av Rjukan-fossen. Jeg anbefaler at du sjekker
ut både DNT Telemarks og Visit Telemarks nettsider for å få tips
til gode naturopplevelser, kombinert med overnatting og mat.
Visit Telemark utfyller DNT Telemarks tilbud med mange flotte
hotell, campingplasser, hytter, leiligheter og vandrerhjem som
ligger nær naturen. Nyt et herlig måltid og badstue/bad etter en
forfriskende tur i naturen. Få gode tips på,
visitelemark.no/overnatting og vandretelemark.no.

Jeg ønsker deg en herlig sesong 2018 og mange gode turer
og flotte opplevelser!
Du må gjerne tagge bildene dine #visittelemark i tillegg til
#dnttelemark når du er på tur.
Tusen takk,
Caroline Laurhammer

Gode løsninger Høy kvalitet
• Kvalitetskjøkken til lave priser!
• Kjøp direkte fra Telemarks
største kjøkkenprodusent
• Ikke flatpakket

Følg oss
på facebook

Kjørbekkdalen 12, Skien
Tlf. 35 53 04 04 | post@systemkjokken.no
Åpent man, ons, fre 08.00 - 16.00 | tors 08.00 - 19.00

www.systemkjokken.no

Aplia er stolte
leverandører av
nettsidene til
Ti- toppern Grenland!

Torggata 8, 3724 Skien
e- post: post@aplia.no, Telefon: 928 47 444
www.aplia.no

