
 

 

 

Turer og aktiviteter for 

Siljan Turlag og Barnas Turlag Siljan 

2021 

 

 

 

  



Siljan Turlag 

Siljan Turlag ble etablert i et stiftelsesmøte 8. mai 2012 som et turlag tilsluttet DNT 
Telemark. 
Formålet til Siljan Turlag er å tilrettelegge for allmenheten til å komme ut i naturen. 
Det skal være enkelt og naturvennlig å bruke den flotte naturen her i Siljan. 

 
 
Barnas Turlag Siljan er etablert som en undergruppe av 
Siljan Turlag og har vært aktiv siden etableringen. Barnas 
Turlag arrangerer mange turer og aktiviteter for barn og 
familie hele året. 
 
 
 
 
 
 

Siljan Turlag arrangerer årlig turer og 
aktiviteter, for det meste i nærmiljøet. 
Dette er åpent for alle og turlaget setter 
stor pris på samarbeid med andre lag og 
foreninger i Siljan.  
 
 
 
 
 

 
Turlaget har mange løyper som er ryddet, merket og skiltet. 
Det er en flink dugnadsgjeng «løypeansvarlige» som 
vedlikeholder alle løypene, dette for å gi et godt tilbud til 
innbyggere i Siljan og hele Grenlandsregionen. 
 
Det gror ikke stier, så vi er takknemlig for alle som støtter 

DNT og er medlem. 

 

 

Støtt oss med Grasrotandel 
Siljan turlag er takknemlig for alle som 
støtter og vi ønsker oss flere. Bli 
grasrotgiver til Siljan Turlag i dag. Gå inn 
på Norsk Tippings kanaler og meld deg inn nå. 
 

    



Dato 
 

Arrangement 

Januar 2021 Hundekjøring – Grorud 
Utgår pga Covid-19 
 

07.02.2021 Kom deg ut dagen KDU 
Tradisjonelt arrangement på KDU utgår. Det blir natursti rundt 
Galtetjern, og annonsering av  app’n «Kul Tur». 

13.02.2021 Isfiske m Siljan JFF – 150 års jubileum til NJFF 
Utgår pga Covid-19. Pilking på Øverbøtjønna.  
 

18.02.2021 Årsmøte 
Årsmøte i 2021 blir via teams.  Påmelding via e-post 
 

20.05.2021 Tur til Skriua, Opdalen med Geoparken. 
Ettermiddagstur Skriua med representant fra Geoparken 
 

30.05.2021 Kyststiens dag. Tur med Bamble Turlag 
Turen går fra Trosby til Fjordglimt. Påmelding og samkjøring. 
 

04-05.06.2021 Kanocamp ved Sporevann 
Overnattingstur ved Sporevann. Påmelding. 
 

06.06.2021 Tur Vindfjell – Skjærsjø 
Heldagstur. Påmelding for transport. Skien Turlag blir med. 

20.06.2021 Villblomstens dag 
Tur med Siljan Historielag. Sted kommer senere. 
 

24.08.2021 Topptur til Ramsås med Geoparken 
Ettermiddagstur til Ramsås med representant fra Geoparken 
 

04.09.2021 Natt i naturen med Per Gynt fortelling for barn - Gorningen 
Overnatting i telt v/Gorningen.  Jeanne Bøe kommer og har med 
Per Gynt i ryggsekken  
  

05.09.2021 Kom deg ut dagen - Gorningen 
Arrangement med flere andre lag/foreninger 
 

21.09.2021 Topptur Middagskollen på Auen 
Ettermiddagstur til ytre Siljan. 
 

Uke 46, 2021 Hodelykt / refleks tur 
Spennende tur i mørket for barn 
 

19.11.2021 Julesamling 
Turlagets tradisjonelle julesamling. Påmelding 
 

Uke 49, 2021 Julekino – Ute 
Utekino for barn 
 

 


