
Turprogram våren 2013
Søndag 17. mars
Badstufjellet
Idyllisk tur i Høvåg, småkuppert 
terreng og nydelig utsikt.
Avreise fra Tomta kl. 11.00
Turleder Alf Hæstad, 99724580

Onsdag 27. mars 
Måneskinnstur 
Ta med lykt, termos, sitteunderlag 
og kveldsmaten, og opplev kvelden 
med utsikt over havet som bader i 
glitter fra fullmånen! 
Avreise fra Tomta kl. 19.00
Turleder Tor M. Bakke, 37 27 07 30

Søndag 21. april 
Langtur, fra Kaldvell og hjem
Vi går til Kaldvellnipen, langs 
vassdraget til Teinemyr, delvis 
langs Grimevann, opp en bratt li 
til Vardehei. Videre til Olashei – og 
matpause. Deretter via Sovehei til 
Storemyr Industriområde. Ny bratt 
oppstigning til Skifjell, og nok en 
matpause. Turen avsluttes i Holta. 
Da har vi vært oppom fem topper 
med turbøker. Forventet lengde på 
turen er 6 timer, men man kan 
avbryte underveis.
Avreise fra Tomta NB: kl. 10.00
Turleder Finn Salvesen, 40639496

Mandag 6. mai
Løyperydding, nyttig og sosialt
Vi rydder løyper rundt om i nær-
miljøet vårt. Ta med termos, niste, 
hansker, greinsaks, sag eller 
annet ryddeutstyr og bli med på 
en nyttig og sosial ettermiddags-
skautur. 
Avreise fra Tomta kl. 17.00
Reidun Forbes, 93600324

Tirsdag 14. mai 
Løyperydding, nyttig og sosialt
Se forrige tur, 6. mai.
Avreise fra Tomta kl. 17.00
Spm? Jan Willy Kleven, 90860358

Søndag 26. mai
Langtur, på gamle stier i
Vegusdal
Vi følger den gamle Varpevegen 
fra Furholt til Engesland (9 km), 
Kirke vegen fra Engesland til 
Vegusdal (7 km) og Futevegen fra 
Vegusdal til Furholt (8 km). Nyde-
lig og variert terreng. Ta med to 
gode nister. Varighet ca. 8–9 timer.
Avreise fra Tomta NB: kl. 09.00 
Spørsmål? Reidun Forbes, 
93600324.

Lørdag 1.– søndag 2. juni
Sosialt samvær og dugnad på
Trottohytta
Vi gjør litt vårpuss på hytta vår. 
Den trenger vedlikehold og godt 
stell. Felles middag lørdag kveld.
Påmelding til Reidun Forbes, 
93600324

Onsdag 5. juni
Kalvehageneset 
En nydelig rundtur på svaberg og 
stier i Homborsund. Inntrykk og 
utsikt, med fyr og kveldssol. 
Avreise fra Tomta NB: kl. 17.30
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 
37 27 10 55

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

Sjekk ut LOTs nettsider for mer informasjon: www.lillesandturistforening.no



Turprogram høsten 2013
Søndag 1. september
Himmelsyna
Vi kjører til Førevann. I åpent og 
fl ott terreng, over fjell og myr, går 
vi til Himmelsyna. Denne kan 
anbefales. Vi får en praktfulle 
utsikt. 1½–2 timer hver vei.
Avreise fra Tomta NB kl. 10.00 
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 
37 27 10 55

Søndag 15. september
Trottohytta på Heimdalsheia
Også LOS-tur
Vi går til Trottohytta, vår fl otte 
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, 93600324 
og Tor M. Bakke, 37 27 07 30

Søndag 13. oktober
Olashei–Ørnehei
Bli med på en fl ott og luftig tur i 
vårt nærmeste turområde.
Vidt utsyn fra ”viddene”
og god pause underveis. 
Avreise fra Tomta kl.11.00
Turleder Finn Salvesen, 40639496

Søndag 17. november
Måneskinnstur
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 Helge Uldal, 90952682

Søndag 1. desember
Nissetur med fakler og grøt
Vår tradisjonsrike og stemnings-
fulle førjulstur i Borkedalsskauen. 
Vi fyrer bål og spiser julegrøt. 
Kanskje kommer nissen 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, 93600324 
og Astrid Linnebo, 37 27 10 55

• Merk avreisetidspunkt, dette kan 
variere noe avhengig av lengde 
og forventet tidsbruk.

• Ta med mat og drikke, sitte-
underlag 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 års-
møte avholdes i begynnelsen av 
februar-2014. Da er det årsmøte-
saker, god mat og drikke.
Dessuten vises lysbildekåseri fra 
nær og fjern. Det er mange gode 
og inspirerende turtips å få. Sett 
av denne kvelden!
De som ønsker innkalling og 
saksliste tilsendt på forhånd, bes 
kontakte styret.

Sjekk ut LOTs nettsider for mer informasjon: www.lillesandturistforening.no


