
 

 

ÅRSMØTE 
22. mars 2017 kl. 19.00 i Glenghuset 

Dronningensgate 34, Sarpsborg 

Dagsorden: 

1. Åpning 

 

2. Konstituering  

 

a. Bemerkning til innkalling og dagsorden 

b. Valg av møteleder 

c. Valg av referent 

d. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

e. Valg av to personer til tellekorps 

 

3. Årsmeldinger fra styret og gruppen 

 

4. Regnskap for 2016 

 

5. Budsjett 2017 

 

6. Innkommet forslag  

 

7. Valg 

 

8. Avslutter årsmøte – avtakking 

 

 

 

 

Enkel bevertning. 

 
 



 

 

Styrets årsmelding 2016 

Styret har bestått av: 
Styreleder:                    Sigrun Svartedal 
Nestleder:                     Magne Kværum 
Kasserer:                      Øivind Utne 
Styremedlem:               Rune Karlsen 
Styremedlem:               Per Ove Lindemark 
Styremedlem:               Ellen Hasle Kokkim 
Styremedlem:               Margunn Helle Grundvig 
Varamedlem:                May Britt Torp 
Varamedlem:                Anna Hellstrøm 
Varamedlem:                Nina Augustin  
 
 
Andre: 
Revisor: Lise Lilleby 
Vararevisor: Erik Leister 
 
Valgkomite: 
Ole Jørgen Hommeren 
Pål Antonsen 
Solbjørg Aleksandersen 
 

DNT Nedre Glomma har forpliktet seg til å følge Den Norske Turistforeningens formålsparagraf:   

«DNT arbeider for å fremme enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og forsikring av 

friluftslivets natur- og kulturgrunnlag» 

Hovedstyret 

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 71 saker  

 

Egne møter og arrangement 

6. februar – Kom deg ut. ca. 100 deltakere 

30. mars - Årsmøte FIF-huset Fredrikstad.  

28. april – Ambassadørkurs. Kursleder: Anna Hellstrøm. Deltakere: 11 stk. 

4. mai – OPPTUR. Et arrangement for 8.e klassinger. Sted: Kalnes videregåendeskole. Det deltok ca. 

250 elever på arrangementet. 

15. juni - Sommeravslutning. Ca. 30 turledere og andre medlemmer som jobber dugnad var påmeldt. 

Foredrag av Monika Olsen, Ytre Hvaler Nasjonalpark. 



27. august - Åpning av hytta – ca. 100 mennesker kom. Inviterte gjester Nils Øveraas, 

generalsekretær fra DNT, Sindre Evje Martinsen, Sarpsborg kommune og Kari Agerup, Fredrikstad 

kommune. Underholdning av Sunniva Berg. 

4. september – Kom deg ut.ca. 150 deltakere. 

20. september – Nærturlederkurs. Kursleder: Anna Hellstrøm. Sted: Fredrikstad Deltakere: 12 stk. 

4. oktober – Åpen hytta på Østtorp med kaffe og vaffel. Sigrun Svartedal. 

9. oktober – Rosa Markatur i Fredrikstadmarka. Et samarbeid med Brystkreftforeningen Sarpsborg og 

Fredrikstad.  

10. oktober – styret har møte på Østtorp. Saker: dugnad og hva gjenstår av arbeid på Østtorp. 

15-16. oktober – Grunnleggende turlederkurs. Kursleder: (ekstern) Merete Eliassen. Sted: Østtorp. 

Deltakere: 15 stk. deltok fra hele Østfold. 

16. november – Medlemsmøte (fri entre) i Litteraturhuset, Fredrikstad. 80 stk. kom for å høre Trond 

Strømdahl holde et foredrag om «Friluftsliv og mental helse».  

7. desember – Juleavslutning på Harehjellhytta. Ca. 30 turledere og andre medlemmer som jobber 

dugnad var påmeldt. God mat og julegave. Kjersti Lium holdt et inspirerende foredrag om det å være 

synshemmet ute i naturen. 

 

Andre møter og arrangement 

6. februar – DNT Østlandsmøte. Sigrun Svartedal og Anna-Boel Andersen repr. foreningen. 

23. mai – DNT Østfoldmøte. Sigrun Svartedal, Anna-Boel Andersen og Magne Kværum repr. 

foreningen. 

26. mai – ØFK Friluftssamling. Sigrun Svartedal og Anna-Boel Andersen. 

14. juni – Landsmøte i Lom. Margunn Grundvig, Ellen Kokkim og Per Ove Lindemark. 

28. august – Åpning av Appelsintoppen. Sigrun Svartedal deltok fra foreningen. 

6. september – seminar «Fremtiden for friluftslivet i Østfold». Sigrun Svartedal og Magne Kværum. 

27. september – Møte i FNF. Magne Kværum. 

6. oktober – Foredrag pensjonistforening. Sigrun Svartedal. 

22-23. oktober – DNT Landsstyremøte. Magne Kværum. 

27. oktober -  DNT Østfoldmøte. Sigrun Svartedal, Per Ove Lindemark, Rune Karlsen og Anna-Boel 

Andersen. 

29. november – FNF styremøte. Magne Kværum. 

Overnattingsdøgn på Østtorp fra 3. september t.o.m. 31. desember er 21 døgn – 77 personer 

overnattet der iblant Barnas Turlag (18 barn med følge), Tomb videregåendeskole og Grunnleggende 

turlederkurs. I tillegg har det vært mange personer på dagsbesøk. Tallene bygger på de gjester som 

har skrevet seg inn i besøksprotokollen. 



Styreleders oppsummering 

2016 har vært et spesielt år, DNT Nedre Glomma har fått sin første hytte, Østtorphytta. Hytta er en 

ubetjent overnattingshytte med 20 sengeplasser. Det er innlagt vann, dusj og utedo. Bilveien inn til 

hytta er stengt med bom ca.800 meter fra fylkesveien.  

Det er spesielt hyggelig at våre naboer setter pris på at DNT har slått seg ned på Østtorp.                                                                                                                     

Stien fra Knatterødfjellet  fram til hytta er merket (foreløpig med bånd), ryddet og begynner å bli 

godt synlig. Det er etablert parkeringsplass der stien går inn i skogen. 

Området har gjennom mange år vært mye brukt til jakt. Vi vil derfor være tilbakeholdne med planlagt 

aktivitet på hytta når elgjakta pågår. 

Flere turfolk har gitt uttrykk for ønske om merking og rydding av flere stier i området fra hytta og til 

andre turområder. Dette arbeidet vil starte i 2017, men vi er avhengig av dugnadsfolk til rydding, 

merking og til å bygge klopper der det trengs.  

Det ble etablert en dugnadsgruppe som gjorde mye jobb for å ferdigstille hytta. Denne gruppa har 

fortsatt dugnaden utover høsten og vinteren med gjenstående arbeid ute og med nødvendig rivning 

og restaurering av den gamle bygningen. Styrets ønske er at denne dugnadsgruppa utvides med flere 

folk og kan være en sti/ryddegruppe. Dette er en prioritert oppgave for 2017. 

En annen gledelig sak i 2016 er at det nå er etablert aktivitet i DNT Ung. En gruppe på ca. 10 

ungdommer har gjennomført noen samlinger/ turer takket være en engasjert leder. De har planer for 

2017 og vi heier de fram og bidrar gjerne om vi kan.  

Etablering av hytta har tatt mye av oppmerksomheten i 2016, men det har likevel vært stor aktivitet i 

turgruppene dette året, noe statistikken viser. Vi har hatt flere kurs i 2016 noe som er med på å 

rekruttere nye turledere. Dette er en helt nødvendig aktivitet hvis vi skal kunne fortsette og kunne 

utvide våre turtilbud til familier med litt «større» barn, turer for voksne på hverdager/ettermiddager, 

turer for de som er kommet til landet vårt og som er ukjent med den norske turkulturen. 

Noen av styrets medlemmer har deltatt på landsmøte og andre samlinger hvor vi treffer folk fra 

andre foreninger og fra sentraladministrasjonen. Dette har gitt oss ideer og inspirasjon og er med på 

å motivere for å få flere med på våre turer, kurs og arrangement. Her er mulighetene mange! 

Antall medlemmer har økt. Det er svært gledelig og det må bety at å være medlem i DNT oppfattes 
som positivt. Utfordringen er å være med å bidra til at medlemskapet i DNT svarer forventningene. 
Styret retter en stor takk til alle dere som på ulikt vis bidrar til det DNTs positive omdømme alle 
timene som legges ned i forberedelser og gjennomføring av aktiviteter. 
 
En spesiell takk må rettes til Finn Gøransson nå 90 år og hans store innsats. Han har med stor glød 

og iver og mange dugnadstimer merket og satt i stand stiene på Kjøkøy og andre områder i 

Fredrikstad til glede for turfolk fra nær og fjern. 

 

Grålum 26.02.2017 Sigrun Svartedal 

 

 

 



 

 

Årsmelding for Barnas Turlag 2016 

Barnas turlag turledere i 2016: Marte Dahlberg, Margunn H. Grundvig, Ellen Hasle Kokkim, Live T. 

Bratlie, Line Agersborg-Sandøy, Gunnar Sundstøl Eriksen, Ketil Haugen, Laine Høyning. Medhjelpere 

Andreas Kjølberg og Katharina Hoffmann. 

Elisabeth Tegneby og Janne H. Svello har vært turledere på trilleturene som Barnas Turlag har 

arrangert.   

Turer: 

Barnas Turlag har arrangert 12 turer i 2016, hvorav en av turene var en overnattingstur på 

Østtorphytta. I tillegg har vi hatt med «Rosa Markatur» i vårt program, som er en familietur i regi av 

DNT Nedre Glomma og brystkreftforeningen.  Vi har samarbeidet med Oslofjorden Friluftsråd på to 

turer, og med Fredrikstad skiklubb på to turer, hhv orientering og barneskirenn. Det er skrevet 

rapport fra turene, samt risikoanalyse i forkant av turene. 

Barnas Turlag har også arrangert trilleturer i 2016, totalt 8 turer. Vi har dessverre måttet legge 

trilleturene på is, da det har vært vanskelig å rekruttere turledere. Dette har igjen resultert i lite 

kontinuitet det siste året, og dermed vansker med å få med nok deltakere på turene. 

Vi har klart å opprettholde det store oppmøtet på de andre turene våre, med deltakertall mellom 40 

og 100. Det har til tider vært for mange deltakere ift hvor mange turledere vi har vært, og vi har 

jobbet for å få med flere turledere samt medhjelpere fra de andre turgruppene i DNT NG. Vi er veldig 

glade for at vi nå får hjelp fra seniorgruppen til noen av turene våre, samt at noen nye turledere har 

meldt seg. 



Barna får stempel i turpasset fra DNT hver gang de er med på tur, og det vanker en premie for de av 

barna som har vært med på minst 5 turer i 2016. Dette er populært. 

Vi er så glade for den flotte DNT hytta som foreningen har bygget på Østtorp, og har allerede brukt 

hytta ved flere anledninger, og kommer også til å bruke hytta fremover. Vi tenker det er god 

«reklame» for hytta, slik at flere ser hvilken idyll vi har fått.   

Møter: 

Det har vært 3 planleggingsmøter i 2016. Det meste av planleggingen foregår på vår lukkede 

turlederside på Facebook. Dette gjør at vi unngår for mye møtevirksomhet. 

To av turlederne i Barnas Turlag er med i styret i DNT Nedre Glomma, og Barnas Turlag er derfor godt 

representert der. Referat fra styremøtene blir lastet opp på turledersiden på Facebook, slik at alle 

turlederne kan oppdatere seg på nytt fra styret. 

Planer for 2017: 

Barnas Turlag har planlagt et spennende og variert turprogram for 2017, bla. Kom deg ut-dagen, 

overnattingstur, klatring, stjernetur og orientering. Vi har samarbeid med Bedriftsidretten (Ti på topp 

nedre Glomma) Fredrikstad Skiklubb på to av disse turene, med Oslofjorden Friluftsråd på en tur 

samt med brystkreftforeningen. Vi annonserer også for overnattingsturene som blir arrangert av de 

andre DNT foreningene i Østfold slik at våre medlemmer kan ha mulighet til å delta på disse. 

Det er fremdeles et stort behov for flere turledere for å opprettholde den samme aktiviteten vi har 

hatt i 2016. Det er noen nye turledere/medhjelper, men vi «ønsker oss» flere. 

 

For Barnas Turlag 

Live T. Bratlie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Rapport DNT Ung 2016. 
 
 
DNT Ung gruppa i DNT Nedre Glomma hadde 2 turer på programmet i 2016, ettersom oppstarten var 
sent i året ble 1 samling gjennomført. 25.11.16 
 

-  Oppstartsamling på Østtorphytta – 25.11.16 
 
Vi rakk å gjennomføre oppstartsamling på Østtorphytta. De fleste kom gående fra bommen. Her var 
vi 9 deltagere. Her startet vi i 18 tiden med informasjon, fellestanker om turer, interesser, bli kjent, 
pepperkaker, gløgg, bål, fotball, pølser. Vi avsluttet i 21 tiden. 
 
Hittil i år har 21 personer fra 13 til 24 år meldt interesse om å bli med på turer. Vi fortsetter 
planleggingen på facebook. 
 
  

- Bål og matkveld med slakkline og bading -  26.janaur 2017 
- Skitur rundt Nordre Boksjø/Tresticklan nasjonalpark. 24.03-25.03 
- Hvalertur i april/mail. 
- Sommertur i høyfjellet fra fredag til søndag. 
- Månedlige kveldssamlinger/kurs 

 
 
 
 
Turleder; Vetle Blekken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Årsmelding Fjellsport 2016 
 
 
Fjellsport gruppa i DNT Nedre Glomma hadde 4 turer på programmet i 2016. 
 
Skitur Gausdal Vestfjell i mars, Skitur i Skarvheimen i april, Fottur Hurrungane i august og 
tinderangling i Snøhettamassivet i september.  
 
 
Skitur Gausdal Vestfjell torsdag 3 - søndag 6 mars.  
 
Her var vi 4 deltagere, 2 skiløpere og 2 hunder. Vi natt orienterte fra Yddin til Storeskag torsdag 3 
mars. Fredag gikk vi videre til Skriurusten. Lørdag gikk vi til Haldorsbu og søndag tilbake til Yddin.  
Vi hadde 10 min klart vær, ellers delvis tåke. Tråkket 6 mil i tung snø. Men selvfølgelig en herlig tur.  
 
Turleder Stephen Gangestad 
 
 
Skitur Skarveheimen torsdag 7 - søndag 10 april. 
 
Det var 12 deltagere som startet fra Geiterygghytta fredag morgen. Turen gikk via Kjerkeporten til 
Finse. Lørdag fra Finse til Krækkja i fantastisk vær. Søndag fra Krækkja til Haugastøl.  
 
Turleder Rune Olsen 
 
 
Fottur Hurrungane torsdag 4 - lørdag 6 august. 
 
Vi var 3 stk som startet fra Turtagrø torsdag morgen. Turen gikk inn Skagadalen, over breen og opp 
på Bandet hvor vi tok en pause og litt mat.  
Videre ned i Midtmaradalen med 2 rapeller.  
Ut Midmaradalen med vading over elva før vi kløv opp siste fjellpass og ned til Stølsmaradalsbu. 11 
timer og fremme kl 0100 i stupende mørke.  
Fredag gikk vi til Gravdalsbu med fantastisk utsyn til Utladalen og Vettisfossen.  
Lørdag vadet vi Gravdøla, over Gravdalsbandet og ned til Tindevegen hvor vi hadde plassert en bil.  
 
Turleder Stephen Gangestad 
 
 
Tinderangling i Snøhettamassivet ble desverre avlyst pga få påmeldte.  
 
For Fjellsportgruppa 
Stephen Gangestad 
 
 



 

 

ÅRSMELDING for Seniorgruppa 2016 

 

Turledere i 2016 har vært 

John Klavestad   Harald Henriksen            Kari Marcussen    

Kari Hansen                                Margareth Larsen                  Roald Fiane Pettersen 

Berit Pettersen   Finn Eriksen             Liv Simensen  

Willy Kristiansen   Peter Jul Hanssen            Erik Leister 

Svein R. Karlsen   Arne Lund             Nille Oven 

Solveig Finstad   Rune Karlsen             Jorun Sommerfelt 

Thorbjørn Johannessen 

Møter 

Tursesongen 2016 startet 16. mars med et åpent informasjonsmøte på Musikkhuset på Greåker hvor 

turlederne presenterte sine turer og hvor det var enkel bevertning.  

Det er stor interesse for disse orienteringsmøtene med bortimot 100 fremmøtte. 

3. oktober møttes turlederne til planleggingsmøte på Speiderhuset i Fredrikstad for å  

sette sammen Seniorgruppas turprogram for 2017.  

Turer 

Det har vært gjennomført 20 onsdagsturer i henhold til programmet samt 1 ekstratur.  

15 av turene har gått i Fredrikstad- eller Sarpsborg-distriktet, 1 til Hvaler, 2 til Råde,  

1 til Jeløya, 1 til Syd-Koster og 1 til den nye Østtorphytta. På 3 av turene gjennomførte vi   forsøk med 

kort og lang løype. Dette var vellykket men krever også flere turledere. 

Til 7 av turene har vi leid egen buss hvor hver har betalt kr. 100 t/r. 

Fremmøtet på turene har vært usedvanlig bra med et gjennomsnitt på mer enn 70 deltagere  

pr. tur. 

 

                                                                På suppetur til hytta vår 26. oktober 



Andre aktiviteter 

Noen fra Seniorgruppa har utført dugnadsarbeide på turstiene på Kråkerøy, og noen har vært 

medhjelpere ved Brystkreftforeningens Rosa Markatur 9. oktober. 

4. juni deltok 7 spreke damer fra Seniorgruppa i den store turmarsjen «Jentene på Kyststien»  

-  en 10 km lang løype langs kysten fra Stavern Torv til Anvik Gård i Vestfold - sammen med mer enn 

3000 kvinner i alle aldre.  

1 turleder har tatt DNTs Ambassadørkurs, 3 har gjennomgått Nærturlederkurset og 2 har 

gjennomført Grunnleggende turlederkurs på Østtorphytta 15.-16. oktober. 

Fjelltur 

For 4. året på rad ble det i månedskiftet august-september arrangert en 4 dagers fjelltur, denne gang 

til Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen, med 48 deltagere. Været var noe skiftende, men 2 fine 

dagsturer ble gjennomført til Natrudstilen 950 moh på Sjusjøen og til Nevelfjell 1089 moh på Hafjell. 

Etter avsluttet tursesong ble det arrangert et treff for tur-deltagerne. 

 

 

                                                        Ved Nevelfjellhytta på Hafjell 

 

Planer for 2017 

* Informasjonsmøte om årets turer vil bli avholdt onsdag 15. mars på Musikkhuset på 

   Greåker. 

* Fjellturen dette året vil gå til Spidsbergseter på Venabygdfjellet i september. 

* For øvrig vil det som vanlig bli arrangert 20 onsdagsturer, hvorav de fleste går i nærmiljøet 

   i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, mens 2 turer krysser grensen til Sverige og 1 tur går til 

   Linnekleppen på grensen mellom Rakkestad og Marker. 

 

Fredrikstad i februar 2017. 

Styret i Seniorgruppa: Erik Leister, leder  Solveig Finstad        Liv Simensen 

 



 
 
Årsrapport fra Tur og Kultur 2016 

 

Tur og Kulturgruppa har i 2016 bestått av: Solbjørg Aleksandersen, Kjell Andersen, Geir M. Hansen, 
Ole Jørgen Hommeren, Tove Lader, Gunnhild Ristesund, Reidun Guldhaug, Pål Sandnes, Runar Dvan 
Jansen, Sigrun Svartedal og Per Ove Lindemark. 
 
Møter: 
Gruppa har hatt to planleggingsmøter for turprogrammet 2017. 
 
Turer: 
Det er gjennomført 16 turer med til sammen 552 deltakere i løpet av året. Den planlagte sykkelturen 
til Kalhovd i Rjukan 21. august måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Det samme med den 
planlagte overnattingsturen 11. september til Norefjell.  
Den første turen startet søndag 3. mai med besøk på husmannsplasser langs Thorsølandet.   
Det var og i år stor interesse for den 
tradisjonsrike Tranedansen ved 
Hornborgasjön som samlet 54 
deltakere. Dette arrangementet er 
et samarbeid mellom DNT NG og 
Norsk Ornotologisk Forening - 
Østfold. Ikke alle fikk se de 15.000 
tranene danse samtidig, men det 
var en minneverdig opplevelse. Vi 
fikk og besøke den praktfulle 
Varnhems Klosterkyrka og et 
gårdsutsalg for osteprodukter.   
 

Østfold har mye å by på av 
både historie, kultur og 
ikke minst mye flotte stier 
langs kysten.  og inne i de 
dype skoger.  
Vi prøver å kombinere 
middels fysisk utfordring, 
gode opplevelser, kultur 
og historie. Oppmøtet og 
været har variert på de 
ulike turene, men 
tilbakemeldingene har 
vært entydig positive. Till 

slutt en stor takk til turlederne som har sørget for varierte tilbud og ikke minst turdeltakerne som har 
sluttet opp om turene. 
 
Gruppeleder Tur og Kultur 
Per Ove Lindemark 



 

 

Dugnadsrapport 2016 – Kyststigruppa på Kråkerøy og Kjøkøy 

 

De første dugnadstimene i 2016 startet allerede 16. januar. Da kom snøen, og Arnt Moe 

bisto Fredrikstad kommune med å kjøre opp 20 km skispor i turløypene på søndre del av Kråkerøy. 

Dette til stor glede for skiløperne, men etter 3 dager var dessverre snøen borte igjen.  Man fikk 

imidlertid testet en ny bro ved Femdal som stigruppa har bygget og som 

viste seg å være sterk nok til å tåle trykket av snøscooteren pluss 2 mann, med god margin. 

På forsommeren ble det på flere steder på Kråkerøy og Kjøkøy felt en del litt grove trær, blant annet 

for å bedre utsikten mot sjøen, spesielt syd på Kjøkøy foran de gamle kanon-stillingene.  

Ellers  har det vært foretatt rydding av turstier på hugstfelt, gravd grøfter der det har   

vært nødvendig, og det er rensket opp røtter og stein. Diverse kvisting og oppfrisking  

av blåmerker er også en del av vedlikeholdsarbeidet som er utført. 

Ute i naturreservatet Strålsund - Goen fikk stigruppa 12 telefonstolper helt gratis av   

gårdbruker Hans Thorstein Øiseth, noe vi mottok med takk! Stolpene ble fraktet med 

traktor og firehjulstrekker til et våtmarksområde hvor de skulle erstatte en nedslitt bro.  

DNT NG holdt det øvrige materiell som bord, jern, spiker m.m., og Arnfinn og Leif Holt  

samt Erling Holte «snekret» det hele sammen i løpet av halvannen dag. Stor takk til  

dem også! 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etter at den nye broen var 

høytidelig åpnet, serverte 

Solveig og Inge Finstad fra Seniorgruppa kaffe med noe attåt. Det var populært! 

Stigruppa fikk i 2016 ny leder etter Finn M. Göransson, nemlig Roald Terjesen fra  

Seniorgruppa, og hans kone Mette vil overta som ny sekretær.  

I tillegg til Finn og Roald har dugnadsgjengen i år bestått av:  Arnt Moe, Arnfinn Holt,  

Leif Holt, Erling Holte og Willy Hansen, som til sammen har utført 709 dugnadstimer. 

Det kulturhistoriske turkartet over Kråkerøy og Kjøkøy selger fortsatt. I 2016 ble det  

solgt 84 kart, og siden utgivelsen i 2011 er det i alt solgt 1.272 kart à kr. 50.  

Liv Simensen 

avtroppende sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport dugnadsgruppa. 

Dugnadsgruppa ble etablert i forbindelse med oppføring av Østtorphytta i 2016. Gruppa teller i dag 

20 personer.  Formålet med gruppa har vært å utføre arbeid på Østtorphytta og området rundt samt 

oppbygging og merking av stisystemer  rundt hytta. 

I 2016 har vi utført maling av hytta. Den har fått ett grunningsstrøk og et malingsstrøk med rødfarge 

Rørosrød. Vi har bygget utedo, snekret platting rundt hytta og foretatt diverse rydding.  Vi har lakkert 

gulver og mindre elektriske arbeider inne. Dugnadsgruppa arbeidet i alt ca 300 timer. I tillegg kom 

arbeid utført av styremedlemmer.  

Dugnadsgruppa vil fortsette sitt arbeid og håper at flere vil delta. Foreløpige planer er at den møtes 

på torsdager. I den mørke årstid på formiddagen. Når lyset gjør det mulig vil det også bli dugnader på 

ettermiddag og kveld.  

Det er ingen krav til fagutdannelse for å delta. Alle er velkomne. Gruppa skal være et sosialt 

møtested for friluftsinteresserte medlemmer som liker å ta i et tak. 

For dugnadsgruppa Ole Jørgen Hommeren 

 

 

                          

                                                                                                          

 

 

 

 


