
Torsdag 8. mars
Måneskinnstur Sovehei.
Ta med lykt, termos, sitteunderlag og kvelds-
maten, og opplev kvelden med utsikt over 
havet som bader i glitter fra fullmånen! 
Møt på Tomta kl.18.00.
Turleder Tor M Bakke, 37 27 07 30

Søndag 22. april
Bli kjent-tur i nærområdet. 
Olashei-Sovehei
Bli med på en flott og luftig tur i vårt nærmeste 
turområde. Vidt utsyn fra ”viddene” og god 
pause underveis. 
Avreise fra Tomta kl.11.00
Turleder Reidun Forbes, 37 27 18 15

Torsdag 3. mai 
Løyperydding, nyttig og sosialt.
Vi rydder løyper rundt om i nærmiljøet vårt. 
Ta med termos, niste, hansker, greinsaks, sag 
eller annet ryddeutstyr og bli med på en nyttig 
og sosial ettermiddagsskautur. 
Avreise fra Tomta kl. 17.00
Spørsmål ? 37 27 07 30, Tor M. Bakke

Søndag 13. mai 
Rjukanfossen og Hillestad galleri
Bli med på en vakker vårtur til Rjukanfossen 
øverst i Tovdal. Vi besøker Hillestadloftet på 
hjemturen.
Avreise fra Tomta NB! kl.10.00 
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 37 27 10 55

Torsdag 24. mai 
Løyperydding, nyttig og sosialt.
Vi rydder løyper rundt om i nærmiljøet vårt. 
Ta med termos, niste, hansker, greinsaks, sag 
eller annet ryddeutstyr og bli med på en nyttig 
og sosial ettermiddagsskautur. 
Avreise fra Tomta kl. 17.00
Spørsmål?  Tor M Bakke, 37 27 07 30

Lørdag 2.- søndag 3. juni  
Sosialt samvær og dugnad på Trotto.
Hytta vår trenger litt stell og vedlikehold, og det 
er hyggelig å være flere sammen!  Felles middag 
lørdag kveld.
Påmelding til Reidun Forbes, 37 27 18 15. 
Spørsmål? Tor M Bakke, 37 27 07 30

•	 Ta	med	mat	og	drikke,	sitteunderlag	og	ha	
gode sko på alle turene.

•	 Seniorgruppa,	for	de	over	60,	går	på	tur	hver	
onsdag fra kl.11 til 14. 

 Møt på Langbrygga. 

Årsmøte: Se andre siden

Hyttetur: 
Det er mulig for turistforeningens 
medlemmer å leie Trottohytta. 
Hytta	ligger	ca.360	moh,	kan	by	på	masse	
utsikt, stadig forbedret standard, samt fred 
og ro!

Turprogram våren 2012



Søndag	26.august	
Heimre Buehei, med bading
Bli med på en tur fra Tvieide til Heimre Buehei 
og Vassnes i Østre Grimevann. 
Solrikt og åpent landskap. Husk badetøy!
Gangtid ca 2,5 timer.
Avreise fra Tomta kl.11.00
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 37 27 10 55

Søndag 4. sept 
Futevegen fra Vegusdal til Furholt 
En flott og lettgått tur i innbydende og åpent terreng. 
Turen er på 8 km og tar 3-4 timer, inkludert pause.
Avreise fra Tomta kl.NB! kl 10.00
Turleder Reidun Forbes, 37 27 18 15 

Søndag 23. september 
Trottohytta på Heimdalsheia. 
Også LOS-tur
Vi går til Trottohytta, vår flotte hytte på 
Heimdalsheia. Pakk sekken med mat og termos 
og bli med på en tur i åpent og variert terreng,
ca 4 km å gå hver vei.
Avreise fra Tomta kl.11.00 
Turledere Reidun Forbes, 37 27 18 15 
og Tor M. Bakke, 37 27 07 30

Søndag 14.oktober 
Den omvendte båd
Vi kjører sammen til Gimlekollen hvor vi park-
erer bilene og går gjennom Jægersberg til den 
Omvendte Båd. Turen tar 3-4 timer. Utsikt og 
pause hører med.
Avreise fra Tomta kl 11.00
Turleder Finn Salvesen, tlf 40639496 
og Erik Boysen, tlf.909 90 816 

Mandag 29. oktober 
Måneskinnstur Kaldvell
Ta med lykt, termos, sitteunderlag og kveldsmaten 
og opplev en stemningsfull kveld med utsikt over 
havet og glitter fra fullmånen! 
Avreise fra Tomta kl.18.00.
Turleder Tor M Bakke, 37 27 07 30

Søndag 2.desember 
Nissetur med fakler og grøt
Få med deg denne tradisjonsrike 
og stemningsfulle førjulsturen i 
Borkedalsskauen der vi fyrer bål og 
spiser julegrøt. Kanskje kommer nis-
sen også. Små og store er velkomne.
Møt på P-plassen ved Borkedalen 
skole kl.16.00. Turen varer ca 2 timer. 
Fakler kan kjøpes, eller du kan ta med selv. 
Det er lurt å ha med lykt også.
Turledere Reidun Forbes, 37 27 18 15 
og Astrid Linnebo, 37 27 10 55

•	 Ta	med	mat	og	drikke,	sitteunderlag	og	ha	
gode sko på alle turene.

•	 Seniorgruppa,	for	de	over	60,	går	på	tur	
hver onsdag fra kl.11 til 14. 

 Møt på Langbrygga. 

Årsmøte:
Turistforeningens årsmøte avholdes i løpet av 
første uka i februar-2013. Da er det årsmøtesaker, 
god mat og drikke. Dessuten vises lysbildekåseri 
fra nær og fjern. Det er mange gode og inspirer-
ende turtips å få. Sett av denne kvelden!
De som ønsker innkalling og saksliste tilsendt på 
forhånd, bes kontakte styret.

Hyttetur: Se andre siden 
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Trottohytta


