
Torsdag 5. mars
Måneskinnstur / 
lyktetur til kniben
Ta med lykt, termos, sitteunder
lag og kveldsmaten og opplev 
en stemningsfull kveld med 
utsikt over havet og glitter fra 
fullmånen. Det blir tur også ved 
overskyet vær.
Avreise fra Tomta kl. 18.00. 
Turledere Reidun Forbes, 
93600324, og Jørn Thore Solaas, 
91631220

Torsdag 7. mai
løyperydding, 
nyttig og sosialt
Vi rydder løyper rundt om i 
nærmiljøet vårt. Ta med termos, 
niste, hansker, greinsaks, sag el
ler annet ryddeutstyr og bli med 
på en nyttig og sosial ettermid
dagsskautur. 
Avreise fra Tomta kl. 17.00. 
Turleder Paul-Erling Lia, 99239567

Torsdag 21. mai
løyperydding
Se 7. mai. 
Avreise fra Tomta kl. 17.00. 
Turledere Jan Willy Kleven, 
90860358, og Helge Uldal, 
90952682

Søndag 10. mai
langodden 
Bli med på vårtur til idylliske 
Langodden i Østre Grimevann. 
Vi starter på Tvieide ved Vestre 
Grimevann. Turen tar ca 1 time 
hver vei + pause.
Avreise fra Tomta kl. 11.00.
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 
37271055

Søndag 24. mai
brøvardene 
Vi starter ved Lunden, forbi 
Heimdal. 4 km hver vei, ikke på 
sti, men lettgått. 
2 ½ km flatt, så litt bratt.
Avreise fra Tomta NB! kl. 10.00.
Turleder Trygve Løland, 93826499

Søndag 26. april
kjørkevegen fra 
beisland til landvik 
i griMstad
Vi vandrer deler av den gamle 
Kjørkevegen fra Beisland til 
Reddal, gjør en avstikker over 
Einerfjellet, og får en fantastisk 
utsikt over Reddalsbygda og 
Reddalsvannet, Grimstad og 
langt til havs. Turen er 7–8 km 
lang og er grei å gå. 
Avreise fra Tomta, NB! kl. 10.00.
Turleder Paul-Erling Lia, 99239567

Lørdag–søndag, 30.–31. mai
dugnad på trotto
Vi gjør litt vårpuss på hytta vår. 
Den trenger vedlikehold og godt 
stell. Felles middag lørdag kveld.
Påmelding til Reidun Forbes, 
93600324, og Helge Uldal, 
90952682

Ønsker du å bli medlem betaler du inn 
kr 100,– for enkeltmedlemskap
kr 150,– for familiemedlemskap
til kontonummer 2850.21.30279
Merk innbetalingen med navn og adresse. Velkommen!

Sjekk ut LOTs nettside for mer informasjon
www.lillesandturistforening.no

Bli medlem i LOT

Turprogram våren

Ta med mat og drikke på turene.

LOTs medlemmer kan leie Trottohytta, 
360 moh, som kan tilby masse utsikt, 
fred og ro. Ta kontakt.

Hyttetur



Søndag 30. august
Hisåsen
Bli med til Lillesand høyeste 
topp. Skogsbilvei og spennende 
stier fører til flott topp og utsikt. 
Avreise fra Tomta kl. 11.00.
Turledere Helge Uldal, 90952682, 
og Jan Willy Kleven, 90860358

Søndag 11. oktober
Hellestønuten / 
baneHeia
Fra Baneheia går vi til Hel
lestønuten, med flott utsikt. 
Hjemturen går over Ravneheia 
og bratt ned i Ravnedalen. 3–4 
timer inkludert pause.
Avreise fra Tomta NB! kl. 10.00. 
Turledere Astrid og Salve Linnebo, 
37271055

Søndag 29. november
nissetur Med fakler og grøt
Dette er vår tradisjonsrike og stemningsfulle førjulstur i Borkedals
skauen. Vi fyrer bål og spiser julegrøt. Kanskje kommer nissen også? 
Møt på Pplassen ved Borkedalen skole kl. 16.00. Turen varer ca. 2 ti
mer. Fakler kan kjøpes, eller du kan ta med selv. Lykt er også lurt å ha.
Turledere Reidun Forbes, 93600324 og Astrid Linnebo, 37271055

Søndag 7. september
justøya, på innsida
Tur på nymerkede og spennende 
stier, mellom Espeviga og Stutti.
Avreise fra Tomta kl. 11.00.
Turleder Finn Salvesen, 99004227

Tirsdag 27. oktober
Måneskinnstur / lyktetur til fløresteinen 
Ta med lykt, termos, sitteunderlag og kveldsmaten og opplev en 
stemningsfull kveld med utsikt over havet og glitter fra fullmånen. 
Det blir tur også ved overskyet vær.
Avreise fra Tomta kl. 18.00. 
Helge Uldal, 90952682, og Jan Willy Kleven, 90860358

Søndag 20. september
trottoHytta 
(også los-tur)
Vi går til Trotto, vår flotte hytte 
på Heimdalsheia. Pakk sekken 
med mat og termos og bli med 
på en tur i åpent og variert ter
reng, ca. 4 km å gå hver vei. 
Avreise fra Tomta kl. 11.00. 
Turleder Reidun Forbes, 93600324

Søndag 13. september
oksøy og 
grønnigen fyr
Bli med på en spennende tur 
på fyrene og lokale omegn.
NB! Avreise fra kaia ved Sjøkurs 
(Randesund) kl. 11.00. Alle barn 
må ha med egen redningsvest. 
Båten har vester til voksne. Ha 
med klær for vind (og sjøsprøyt).
Turleder Geirulv Stoveland, 
98287915

Sjekk ut LOTs nettside for mer informasjon
www.lillesandturistforening.no

Turprogram høsten

Ta med mat og drikke på turene.

Ønsker du å bli medlem betaler du inn 
kr 100,– for enkeltmedlemskap
kr 150,– for familiemedlemskap
til kontonummer 2850.21.30279
Merk innbetalingen med navn og adresse. Velkommen!

Bli medlem i LOT

LOTs medlemmer kan leie Trottohytta, 
360 moh, som kan tilby masse utsikt, 
fred og ro. Ta kontakt.

Hyttetur


