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Vi i Skien Turlag kan tilby aktiviteter som trilleturer med barnevogn, aktiviteter 
for de litt større barna gjennom Barnas Turlag, turer for turvante gjennom Skien 
Turlag Aktiv, hovedsakelig søndagsturer og enkelte flerdagsturer. Formiddags
turer på onsdagene for de som ønsker turer i moderat tempo sammen med andre 
i Lavterskelgruppa og turer med høy sosial faktor i Seniorgruppa.

Her ser du programmet for høsten 2019 for Skien Turlag Aktiv, Lavterskelgruppa 
og Seniorgruppa. Detaljopplysninger og opplysninger om øvrige arrangement 
finner du på våre hjemmesider telemark.dnt.no/skienturlag og på Facebook.

DNT Telemark

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

www.facebook.com/BarnasTurlagSkien

Følg oss på Facebook:

www.facebook.com/skienturlag

Høst ved Svanstul. Foto: Preben Herregården.
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Vi har endret navn, men er fremdeles den samme gruppa, voksne turglade og 
turvante menn og kvinner. Vi ønsker å ha deg med på tur og satser derfor på å 
arrangere søndagsturer en til to ganger i måneden. Høsten 2019 har vi også 
flerdagsturer i programmet. Det er turleder på alle turene. Oppmøtested, varighet 
og vanskelighetsgrad vil være forskjellig fra tur til tur. Vi anbefaler at dere søker 
nærmere opplysninger på våre hjemmesider og følger oss på facebook.

24.25. august 
Overnattingstur på Gaustatopphytta
Opplev solnedgang, stjernehimmelen 
og soloppgangen på Gaustatoppen.
 
Bli med Skien Turlag på tur til Telemarks 
tak. Fra Gaustatoppen kan du se 1/6 
av Norge, spise herlige gaustavafler 
og kose deg på hytta med en hyggelig 
gjeng! 

Oppmøte 24.august kl. 15.00 på 
Stavsro, (muligheter for samkjøring fra 
Skien, tas opp ved påmelding)

Utstyr pakkes i tursekk: varme turklær, 
lue, votter, ullundertøy, godt fottøy, 
hodelykt, sengetøy eller sovepose, snack 
eller mellommåltid
Gangtid: ca 4-5 timer fordelt på to 
dager.
Påmelding på https://telemark.dnt.no 
pris vil vi oppgitt ved påmelding
Turleder: Silje Tollefsen

29. august 
Turprat med Skien Turlag
Velkommen til hyggelig turprat i DNT 
Telemarks lokaler i Hjellegata 2

SKIEN TURLAG AKTIV (TIDLIGERE TURGRUPPA). 

Overnattingstur på Gaustatopphytta. Foto: Preben Herregården.
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torsdag 29. august fra kl. 17.00 til 
kl. 19.00. Turledere fra turgruppa 
«Aktiv» vil være tilstede for å presentere 
turprogrammet for høsten og fortelle 
litt om hvem de er. I tillegg vil du denne 
kvelden møte kursledere og ansatte i 
DNT Telemark.

Vi håper at du som har lyst til å vite mer 
om vårt tilbud, er aktiv turgåer og/eller 
er nysgjerrige på hvordan det er å være 
med på tur i DNT vil stikke innom og ta 
en prat med oss. Vi vil også sette pris på 
innspill og forslag til nye turer.
Butikken i Tursenteret har gode tilbud 
denne kvelden og vi vil servere vafler og 
kaffe.

31. august 
Rundtur til Styggemann på Skrim
Topp tur i vårt nære fjellområde.

Oppmøte: kl. 09.30 på Kiwi Falkum. 

Gradering: krevende, passer for 
turvante voksne. Gangtid: 6-7 timer. 
Lengde: ca 20 km. Kostnad: 75,- pr bil i 
bomutgift. Turledere: Silje Tollefsen og 
Pamela Montero

Turprat med Skien Turlag. Foto: Katrine Tellsgård.

Rundtur til Styggemann. 
Foto: Henriette Hack.



Turprogram høst 2019 5

 Vi samkjører i privatbiler til Langli-
dalen nord for Myklevann i Siljan. Fra 
Langlidalen tar vi bena fatt og går 
via Sørsmyrseter. Løypa vi følger går 
over Jotefjell, hvor vi har fin utsikt til 
Styggemann med steinhytta på toppen. 
Vi går så nedover til Jønstøldalen og 
herifra bratt opp igjen til toppen av 
Styggemann på 872 m.o.h. Herfra 
er det utsikt i alle retninger. Luksefjell, 
Siljan, Sveinsbufjell, Kongsberg og 
Gaustatoppen kan sees i klarvær.

8. september.
Sykkeltur til Dilsdalen
 Dette er en søndagstur på sykkel i nær-
området. Vi sykler en runde på mellom 
4 og 5 mil med både grusvei og asfalt. 
Vi starter ved Skien jernbanestasjon, 
sykler deretter Valebøveien til vi møter 
Skådalsveien. Her møter vi grusveien, vi 
sykler en lang bakke opp, før vi renner 
helt ned igjen og kommer til Dilsdalen. 
Fortsetter videre på en litt godt gjemt 

sti som fortsetter mot Dalsbygda, videre 
inn til Skotfoss sentrum, og forsetter 
veien tilbake mot Skien.

Oppmøte: kl 10 Skien jernbanestasjon. 
Krevende, må ha god erfaring med 
sykling på grusvei. Tidsbruk: 3-4 timer 
pluss pauser. Turleder: Pamela Montero.  
https://www.skien.kommune.no/
globalassets/bdk/byutvikling/sykkeltu-
rer_skien_porsgrunn_a4.pdf

15. september
På besøk hos speiderne
Nærmere informasjon om denne 
turen vil bli lagt ut på  telemark.dnt.no/
skien-turlag/ og på facebook.

21.22. september
Overnattingstur til Sommerseter i 
Luksefjell

Opptur, Topptur og God tur
I septemberflotte haustfargar reiser 
me på fellestur med overnatting, til 
Sommerseter som ligg i vakre Luksefjell 
i Skien turlag sitt nedslagsfelt. Dette blir 
garantert ein (opp)tur for både ganen din, 
med gode gastronomiske opplevingar. 

Sykkeltur til Dilsdalen. Foto: Bjørn Harry Schønhaug.

1. september
KOM DEG UT DAGEN
se egen informasjon bak i brosjyren.
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For kroppen, med garantert fysiske 
utfordringar med vandring på sti  i kupert 
terreng. Og for sinn, med fine inntrykk 
frå vakker natur og der du vil treffe andre 
turglade som sett pris på vandring i 
undring, refleksjon og i godt lag! 
Fellestur med påmelding til turleiare 
Jørgen S. Gundersen, tlf  95205382. 
Påmeldingsfrist: 16. september. Turledere: 
Jørgen S. Gundersen og Kathe Karlsen.
 
6. oktober
Ut i det blå
Vi setter oss i bussen og kjenner på 
spenningen – hvor skal vi?  Når turen er 
over tenner vi bål og lager mat eller får 
mat, nyter høsten og nye bekjentskaper. 
Nærmere opplysninger om blant annet 
påmelding får du ved henvendelse til 
https://telemark.dnt.no/aktiviteter/

13.  oktober
Såta til Gulset 
Dette blir en flott og lang tur over 
Vestmarkas høydedrag og mye av 
Gulsetmarka. Vi starter på Såtaseter og 
får med oss Geitebuvarden, Kammer-
herrens utsikt (Langelandskollen) og 
Ulvskollen. Videre går vi ned til Ulvsvann 
og ta den beste veien til Tvittingen, og 
derfra går vi kanskje til Fantekjerringkol-
len, før vi ender turen ved Gulsethallen 

der bilene står parkert.
Oppmøte: Gulsethallen, kl. 09.30

12. desember
Hodelykttur til tårnet på Vealøs
12. desember tar Skien Turlag turen opp 
på Vealøs for å se juletreet i all sin prakt. 
Dere som ikke har vært der før med alle 
lysene tent, må bare bli med - her garan-
teres julestemning!  Vi starter fra bommen 
på bilveien og går opp til tårnet. Annen 
praktisk informasjon: Hodelykttur, varme 
klær. Oppmøte på parkeringsplassen 
utenfor Kiwi på Falkum kl. 17.00 for felles 
kjøring, eller direkte på startsted.

Sommerseter i Luksefjell. Foto: Aasta Egeland.

Såta til Gulset . Foto: Roger Gundersen.

20. oktober. Blåfjelltreffet
Se egen informasjon bak i brosjyren!
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14. august
Tur til Drengshalvøya
Turen starter sørfra på halvøya. Det er 
skogsbilvei det første stykket før vi tar 
inn på sti. Rast vil være på vestsiden mot 
Fjellvannet. Det vil være muligheter for 
å bade. Det vil bli lagt opp til en rund-
tur, noe vei, men mesteparten på sti.

21. august
Tur til Sandodden
Turen starter fra parkeringsplass ca. 
500 m fra Suttervika. Vi følger blåmer-
ket sti gjennom skogen frem til Svarthol, 
fortsetter videre til Sandodden. Her 
blir det rast og anledning til å bade. 

Tilbaketuren følger kjerrevei tilbake til 
parkeringsplassen.

28. august
Tur til Tangen, Kilevannet
Vi samles ved Rognsbru før vi kjører 
inn til parkering. Vi følger vei gjennom 
Frønesbygda og frem til Tangen. Her 
raster vi, og det vil bli mulig å ta seg et 
bad. Det er samme vei tilbake.

28. 29. august
Overnattingstur til Kalhovd
Overnattingstur med lettere turer i 
omegnen både onsdag og torsdag. 
Nærmere opplysninger fås hos tur-
ledere og ved henvendelse til DNT 
Telemarks butikk og informasjons-
senteret i Hjellen.

4. september 
Tur til Guslandsmarka, Brunlanes
Vi starter fra parkering ved Gusland. Vi-
dere følger vi kyststien mot Nevlunghavn. 
Målet er Klopplandsbukta. Her vil det bli 
rast og mulighet for et bad. Tilbaketuren 
vil stort sett følge samme vei som vi kom.

Lavterskelgruppa har turer hver onsdag formiddag hele året bortsett fra i juli, 
i påske – og juleferier og andre bevegelige helligdager når disse faller på en 
onsdag. Dette er et gratis lavterskeltilbud på dagtid for alle som har lyst å gå tur i 
skogene rundt i Grenlandsområdet. Turene ledes og planlegges av turledere fra 
Skien Turlag. Turene er rundt fem kilometer lange, vi tar oss god tid til lunsjrast, 
ofte med bål og vi venter på alle. Det sosiale er viktigere enn lengden på turen.  
Hver tur ledes av to turledere.

LAVTERSKELGRUPPA

FASTE OPPLYSNINGER SOM GJELDER ALLE TURENE
Oppmøte: Parkering Kiwi, Falkum ved Skagerak Arena – kl.10.40
Lengde: Ca. 5 km. Varighet: Ca. 3 timer
Praktisk informasjon: Ta med niste og  kr. 50. til samkjøring i private biler

Overnattingstur til Kalhovd.
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11. september
Tur til Sortilen
Turen starter fra parkeringen for tur til 
Valås. Vi følger merket sti et lite stykke 
før vi tar til høyre og går i retning Lan-
nertjern og fortsetter opp mot Sortilen. 
Her raster vi og kanskje blir det et bad, 
før vi følger samme sti tilbake med en 
eventuell avstikker til Lannertjern.

18. september
Tur til Jarseng
Turen starter fra parkeringen på Jar-
seng. Det blir en rundtur forbi Sannise-
ter, og vi finner oss en passende raste-
plass underveis og tenner bål.

25. september
Tur til Røsaker
Turen starter fra parkeringen ved Lens-
mannsseter. Vi går et lite stykke tilbake 
på veien og tar sti opp mot Røsaker. Det 
vil bli en rundtur med rast ca. halvveis 
på runden.

2. oktober
Tur til Trytetjern
Turen starter fra parkeringen på Vestre 
Gulset (Nyhus). Vi følger merket sti 
oppover Trytetjernskollen. Rasten tar vi 

ved Nordre Trytetjern, og vi tenner bål. 
Tilbaketuren følger merket sti ned til 
Åletjern og vei ut til parkeringsplassen.

9. oktober 
Tur i Borgeåsen
Vi starter fra parkeringen ved NRK og 
tar en runde i Borgeåsen. Vi raster etter 
ca. halvgått runde.

16. oktober 
Tur i Solumsmarka
Turen starter fra parkeringen ved Volds-
veien. Vi følger sti mot Hvitsteinåsen og 
går over denne og ned til gapahuken 
ved Hvitsteintjern. Her blir det bål og 
rast. Tilbaketuren går på umerket sti 
over Røysåsen.

23. oktober
Tur til Tangen fort
Turen starter fra Krogshavn. Vi føl-
ger kyststien opp til Langesund Bad, 
fortsetter til Steinvika og opp til par-

Sortilen.

Solumsmarka. Foto: Torhild Aarhus.
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keringsplass. Nå følger vi stien ut til 
Tangen, hvor vi raster. Tilbaketuren går 
via Tangenveien og Langesund Bad til 
Krogshavn.

30. oktober
Tur til Galtetjern
Vi starter fra parkeringsplassen neden-
for Solvika Cafe. Vi følger veien inn mot 
Galtetjern, forbi Rubens plass og inn 
til merket sti mot Holtesletta og ut på 
odden. Her fyrer vi opp bål og raster før 
vi følger samme vei tilbake.

6. november
Tur til Mensvann
Turen starter fra Skifjell. Vi går på skogs-
bilvei inn til Broken hvor vi raster og 
tenner bål. Det blir samme vei tilbake.

13. november
Tur til Geiteryggen
Turen starter fra flyklubbens lokaler. 
Det blir en rundtur med rast

20. november
Tur til Skipperåsen
Turen starter fra parkeringen ved Tør-
mo kapell. Vi følger veien opp til merket 
sti til Skipperåsen via Frydentopp. Vi 
tenner bål og raster på Skipperåsen 

og nyter utsikten mot Porsgrunn og 
Frierfjorden. Tilbaketuren følger delvis 
lysløypa og sti.

27. november
Tur i Fritidsparken
Vi starter fra parkering ved Ishallen og 
går en runde før vi raster enten i gapa-
huken eller på kafeen i Ishallen. Været 
bestemmer hvor.

4. desember
Tur til Frønes, Kilebygda
Vi samles ved Rognsbru før vi kjører 
inn til parkering.  Vi går Øyaveien inn 
til gapahuk, hvor det blir rast med bål. 
Tilbaketuren går samme vei.

11. desember
Tur til Ørnstjern
Turen starter fra parkeringen ved Store 
Skifjell. Vi følger veien opp mot Vestre 
Vealøs. Etter Kutorvet svinger vi ned til 
Ørnstjern for bål og rast.

18. desember 
Juleavslutning på Solvika Cafe
Før vi går tilbords, tar vi en tur til 
Galtetjern, evt. Skisjø. Det vil bli servert 
risgrøt med saft, men det vil være mulig 
å velge noe annet fra menyen.

Ørnstjern. Foto: Patricia Flor.Tangen fort. Foto: Preben Herregården.
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Seniorgruppa har som mål å aktivisere den økende gruppen pensjonister og andre 
som har muligheter til å delta på dagsturer. Betydningen av å være ute gir økt 
 trivsels gevinst i et hyggelig sosialt samvær!

SENIORGRUPPA

FASTE OPPLYSNINGER 
Alle våre turer er på torsdager.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Skagerak Arena (utenfor Kiwi) med 
avreise kl. 09.30. Samkjøring til tursted og vi betaler kr. 50 til sjåfør. Ture
ne er 4  5 km i rolig tempo. Ta med niste. Retur til Skien ca. kl. 14.

15. august. Suttervika
Vi kjører over Åfoss og ned mot Norsjø. 
Der går det en sti ut mot Suttervika. Her 
er det en fin rasteplass, og noen har 
kanskje lyst på et bad.

29. august. Solumhytta
Dette er øverst i Luksefjell. Turen starter 
fra parkeringsplassen ved veien mot 
Økter, og følger stien til Solumhytta. De 
som ønsker en lengre tur, fortsetter til 
Solumfjell. Skulle det være surt vær, kan 
vi gå inn i hytta og fyre i ovnen.

2.  4. september. Kalhovd
Seniorgruppa reiser til Kalhovd Turist-
hytte. Det blir samkjøring med bil 
mandag 2. september kl 09.30 fra 
Skagerak Arena parkeringsplass.
Kalhovd ligger i et fint turområde i høy-

fjellet, og vi bruker løypenettet rundt 
hytta alle tre dagene. Vi følger merka 
stier, og turens lengde kan tilpasses den 
enkeltes ønske. Hytta er kjent for god 
mat og service, og vi samles til hyggelig 
samvær på kveldene. Ta med niste for 
turen på mandag, vi tar en stopp under-
veis. Hjemturen har avreise fra Kalhovd 
kl 13.00 på onsdag.

Pris: 2 døgn full pensjon på Kalhovd 
koster kr 1 900. Sengetøy og håndklær 
er inkludert. Dessuten betales kr 250 
til sjåfør.

Påmelding: På grunn av plassreserva-
sjon på hytta, er det nødvendig med 
påmelding: Tirsdag 27. august kl 10 - 
15 og onsdag 28. august kl 10 - 12 på 
tlf.: 3570 63  80.

Solumhytta. Foto: DNT Telemark. Kalhovd. Foto: DNT Telemark.
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19. september. Øvre Holtliene
Turen starter fra veien mellom Modam-
men og Stulen, og vi følger åsryggen 
nordover til en fin rasteplass med god 
utsikt.

3. oktober. Blåfjell
Vi kjører til Solvika ved Heivannet, og 
går skogsbilvei og sti opp til Blåfjell. 
Siste del er noe bratt og tung, men med 
gode hvilepauser er det overkommelig. På 
toppen venter bålkaffe og hjemmebakte 
kaker i tillegg til en kjempeflott utsikt!

5. desember kl 11.00. Julemøte
Julemøte i Gjerpen Menighetshus 
følger god tradisjon med god mat, sang 
og musikk og utlodning med mange 
fine gevinster.

Barnas Turlag Skien arrangerer tu-
rer for barn mellom 0 og 12 år med 
familie. Turene har ulikt innhold og 
varighet og barna får gleden av å møte 
andre barn på tur. Noen ganger får 
vi også besøk av maskotten vår Turbo. 
Naturopplevelser, enkelt friluftsliv og 
spennende aktiviteter er rammen rundt 

turene våre. Foreldrene er ansvarlig for 
egne barn på alle våre aktiviteter.

31. august til 1. september. 
Natt i naturen
Fra 31. august til 1. september inviterer 
Barnas Turlag alle barnefamilier til en 
morsom natt i naturen utenfor Flekker-
hytta på Svanstul. Ta med familien på 
overnatting i telt, hengekøye eller under 
åpen himmel. Det blir morsomme 
aktiviteter og en flott anledning til å bli 
kjent med andre friluftsfamilier.
Oppmøte ved Flekkerhytta på Svanstul 
fra kl.13.00. (Obs. Bomvei, tar kun kort)

Dagen etter er det Kom deg utdagen, 
bli gjerne også med på dette!

15. september. Sopptur
Se telemark.dnt.no/aktiviteter og følg 
vår facebookside.

5.6. oktober overnattingstur
Overnattingstur i samarbeid med ALT 
Håp er Ute. Det er begrenset antall 
plasser og medlemmer vil ha første-
prioritet. Aldersgrense fra 8 år. Se dnt.
telemark.no/aktiviteter og vår face-
bookside for nærmere informasjon om 
påmelding etc.

3. november. Innendørs klatring
Innendørs klatring i Skien Fritidspark 
for våre medlemmer fra kl 12.00 – 
kl.15.00. Det er et begrenset antall 
plasser til denne aktiviteten. Påmelding 
på nett innen 2. november.

1. desember. Grøtfest
Grøtfest på Bakkestranda i Skien. Opp-
møte ved Hjellebrygga fra kl 11.30. 
Se dnt.telemark.no/aktiviteter og vår 
facebookside for nærmere informasjon.

Blåfjell. Foto: Roger Gundersen.



Ta med hele familien og bli med på 
Kom deg utdagen på Svanstul!
Skien Turlag inviterer også i år til Kom 
deg ut-dagen på Svanstul. Denne 
helgen åpner Løvenskiold Fossum 
bommen og det er gratis å kjøre på 
fine skogsbilveier ca. 3 mil nordover fra 
Skien sentrum til startpunktet for turen.
Det blir en dag for hele familien. På 
veien inn til vaffelhytta Fugleleiken kan 
du gå natursti og bl. a. møte Røde Kors 
Ornitologisk forening og padle kano på 
Svanstulvann med Grenland Friluftsråd. 
Kanskje finner du en friluftsaktivitet som 
du liker? Turistforeningshytta Fugleleiken 

er åpen, med salg av vafler, saft og kaffe. 
DNT sin gode sponsor og samarbeids-
partner KIWI bidrar også denne dagen. 
Er du heldig ser du kanskje den blå 
reven Turbo, han er maskotten vår.

20. oktober. Blåfjelltreff

Alle som har lyst er velkommen til 
 Blåfjell denne søndagen. Det blir bål-
kaffe på toppen fra kl 11- kl 14.

Skien Turlag har fantastiske dugnadsfolk 
som bidrar til at vi kan være et stort og 
aktivt turlag. Det er mye sosial hygge i 
dugnadsarbeid og du vil oppleve at det 
er moro og givende arbeid uansett hva 
du velger å være med på. 
Vi trenger flere som har lyst til å gjøre 
en innsats. Du velger selv hva du vil 
delta i og hvor mye. Kanskje vil du være 
vaffelvakt en helg og servere kaffe, saft, 
sjokolade og vafler på Fugleleiken til 
sultne tur- og skigående?

Ta kontakt med telemark@dnt.no 
Tlf: 35 53 25 55 eller stikk innom vårt 
tursenter i Hjellen for en prat.
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KOM DEG UT DAGEN MED SKIEN TURLAG 1. SEPTEMBER

SKIEN TURLAG SITT TRADISJONELLE BLÅFJELLTREFF ER FOR ALLE TURFOLK

DUGNAD GRASROTANDEL

Foto: Katrine Tellsgård.


