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Ta turen til Kjøltjernhytta i sommer!
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Endelig i mål. 
Den gode følelsen kjenner mange seg 
igjen i. Enten det er snakk om husbyg-
ging, andre prosjekter eller målgang i 
Vasaloppet. Vi snakker selvfølgelig om 
Kjøltjernhytta. 25. mai ble/blir hytta 
offi sesielt åpnet, og nå er det fritt frem 
for alle medlemmer å ta hytta i bruk. 
Se artikkel senere i bladet.

Dårlig vinter.
Vinteren i Aurskog Høland ble en 
sørgelig affære. Ja nesten den dårlig-
ste i Turlagets historie. Og du skulle 
ikke lenger enn til Romeriksåsen før 
snøen lå metertykk. Lite vi kan gjøre 
med det, selv om det er tungt å jobbe 
i ”motvind” på den måten. ”Dom-
medagsprofetier” tiltross, vi er allerede 
i gang med å forberede en ny vinter. 
Utbedringer i løypenettet er en konti-
nuerlig prosess, og i disse dager er Knut 
m.fl . i gang på fl ere steder.

På sykkel i sommer.
Jeg gleder meg stort over å se en stadig 
økende tilvekst av folk på sykkel. Syk-
kelprodusentene melder om så stor 
etterspørsel, at de knapt klarer å levere 
nok sykler. Mangenområdet har et 
fantastisk nettverk av veier og stier, 
her er de store naturopplevelsene aldri 
langt unna. Sett deg mål om å besøke 
alle kjentmannspostene i sommer og 
du vil garantert bli i bedre form. Har 
du ambisjoner utover dette, dvs. delta i 
noen sykkelløp, er vi etter hvert mange 
i turlaget som kan veilede eller stå til 
tjeneste i eventuelle spørsmål. 

Skjeldalfres.
Hvis vi får økonomien til å ”stemme” 
vil vi i løpet av høsten gå til innkjøp av 
nytt prepareringsutstyr til bruk på noen 
av skogsbilveiene (se artikkel annet sted 
i bladet). Med denne tror vi på bedre 
muligheter til å lage gode skispor også 
i perioder når det skifter mye mellom 

kaldt og mildt vær. 
I tillegg vil vi med 
den også kunne 
preparere for 
skøyting. Defi ni-
tivt en forbedring vi ser 
frem til. 

Da er det bare å se frem til en lang 
sommer med mye fi nt vær. En klassiker 
blir sykkeltur til Bergersetra med en 
avstikker (til fots) til Kjøltjernet for et 
avkjølende bad med påfølgende rast i 
kveldssola på Kjøltjernhytta.

Vi ses på hytta i sommer.
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Med de vær- og føreforhold vi har nå, med veks-
lende mildt og kaldt vær, er det svært vanskelig 
å lage gode skispor med snøscooter. Det er synd, 
siden vi har ganske mye snø å ta av, spesielt på 
veiene. Dette er et fenomen vi nok må leve med 
i årene som kommer. Turlaget skal derfor 
utrede kjøp av Skjeldalfre-
sen, som vi i hvert fall kan 
bruke på veiene. Dette er en 
kombinert fres- og sporset-
ter som kobles på traktor. 
Denne har vært produsert 
siden tidlig på 90-tallet. Totalt 
er det solgt over 100 stk. av 
den rundt omkring i landet. 
Denne gjør samme jobben 
som en løypemaskin. Vi håper 
å ha denne på plass foran nes-
te sesong. Investeringen ligger 
på ca. kr. 120.000,-. Med en 

slik investering vil vi også få gode forhold for 
skøyting.

Mangenfjellet Turlag skal utrede kjøp 

av Skjeldalfresen.
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Bli kjent med sommerstien til Kjøltjernhytta

Den nye hytta til Man-
genfjellet Turlag er klar og 
fremstår som Soria Moria 
Slott inne ved Kjøltjern. 
Dette er blitt en veldig fi n 
hytte som bør bli målet 
for mange turgåere både 
sommer- og vinterstid. Om 
vinteren går skisporet rett 
forbi hytta, men hvordan 
fi nner man stien på som-
merstid?

Utgangspunktet er Saug-
myra på vei til Nordre 
Mangen, 8,2 km fra Lierfoss. 
Her har turlaget satt opp 
skilt ved veien. Saugmyra 
ligger bare 500 meter etter 
innkjøringen til Kvisla hvor 
skiløypene går om vinte-
ren. Fra Saugmyra følger en 
bilveien til Bergmyra ca. 300 
meter innover, og tar veien 
til venstre på toppen av bak-
ken. Etter ca. 100 meter vil en 
se den merkede stien som fører innover mot hytta. 
Stien er merket med blått og har fl ere navn. 

Stien går innover til 
Bergersetra og de som 
bodde der i gamle 
dager, kalte stien for 
”Handlestien”. Dette 
var nemlig korteste vei 
til butikken. Når man 
hadde vært i butikken 
og skulle hjem igjen, så 
var første utfordring om 
våren å krysse Høltjern-
bekken som gikk i stor 
snøsmelting. Hu Borg-
hild som bodde på Ber-
gersetra med mann og 
mange unger, var ofte i 
butikken for å hente suk-
ker og mjøl den gangen. 
”Men hvordan kommer 
du over bekken” spurte 
min far en gang Borghild. 
”Je bare tar tå meg sokka 
å går barbeint over, å når 

sommer- og vinterstid. Om 
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je får satt dom på meg att å starter å gå, så blir je så varm”, var svaret. 
Det var ikke uvanlig at børa var en stor mjølsekk.

Etter å ha krysset Høltjernbekken og gått ca. 1 km, er en ved 
Barbrua. Her er det rasteplass og trimpostkasse. Her krysser stien 
skitrasèen og neste stopp er en hvilestein oppe ved ei myr. Her 
har turlaget satt opp skilt. På toppen av Kjølenplatået deler stien 
seg ved en trimpostkasse turlaget har satt opp. Handlestien går til 
venstre og veien til Kjøltjernhytta går til høyre. Begge går videre 
rundt Kjøltjern på hver side av vannet. Stien videre til Kjøltjern-
hytta kalles ”Badestien,” og denne går også videre til Bergersetra. 

Kjøltjern er et hyggelig skogstjern hvor nistepakka kan nytes eller 
man kan ta en hvil i hytteveggen på den nye hytta. I Kjøltjernet 
kan man både bade og fi ske. Turen inn tar ca. 1 time. Mangen-
fjellet Turlag har lagt opp til at våre medlemmer skal kunne leie 
hytta i visse perioder av året. Opplegg for dette fi nner dere på: 
www.mangenfjellet.no.
For turgåere som ønsker en lengre tur anbefaler vi stien videre 
fra Bergersetra til Brautersetra som var skole i gamle dager. 
Stien er derfor kalt Skolestien. Videre kan man fortsette til 
Aulie eller Boddung i Nes kommune. Denne stien kalles ”Læ-
rerinnestien”.

God tur i sommer
Tore Ovlien
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Bli med på Nybakkrunden 2008!
Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å delta på årets 
Nybakkrunde som skal gå av stabelen lørdag 23. august.

Det er 11. gang Mangenfjellet Turlag arrangerer Ny-
bakkrunden som har start og mål ved samfunnshuset på 
Ovlien på vei mot Nordre Mangen. I fjor ble det stor 
suksess med over 200 deltakere i alle aldersgrupper på 
startstreken. I år håper vi på mange fl ere, spesielt i fami-
lieløypene og i trimklassen. 

I fjor kunne vi for første gang tilby tre løypealternativer 
– 6 km – 20 km eller 34 km. De to første alternativene 
var et tilbud til barnefamilier og andre som ønsker å 
sykle en kortere tur i noe roligere tempo.  

Når det gjelder det tredje alternativet på 34 km, kan 
man velge å starte i aktiv klasse eller i trimklasse. I trim-
klassen kan man sykle i det tempoet man vil, og man 
sykler ikke på tid.

Det er ingen forhåndspåmelding. Her er det bare å ta 
med sykkelen og møte opp. For at det ikke skal bli noen 
konfl ikter i løypenettet starter familieklassene (6 km 
og 20 km) 1,5 timer tidligere enn de aktive klassene. Så 
starter de aktive i 34 km løypa tett fulgt av trimklassen 
som i prinsippet starter samtidig, men bakerst.

Etter sykkelturen blir det salg av saft, kaffe og vafl er. 

6

Nybakkrunden for hele familien
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Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!





Kjentmannsposter
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Historiestafetten:

Hva er det med skogen?

Som gjesteskribent i blekka til Turlaget må jeg først 
få lov å takke for, og gratulere med, alt dere har fått 
til i lagets forholdsvis korte eksistens. Det står respekt 
av denne jobben, der dere nå har lagt til rette for at vi 
andre kan ta i bruk løyper og stier og oppleve naturen 
på Mangenskauen. Snølause vintre kan ingen gjøre noe 
med, men det må være frustrerende å oppleve en vinter 
som den vi har hatt i år, 
når en disponerer et fl ott 
område og et velsmurt ap-
parat til å kunne betjene 
unge og gamle skientu-
siaster.

Men nå er det vår og 
vi gleder oss over lyse 
kvelder og yrende liv 
i skog og vann. ”Hva 
er det med skogen?” 
spør forrige skribent i 
stafetten, Tore Vilberg.
Jeg syns Tore har noen 
gode svar på spørsmå-
let og jeg vil fortsette 
med noen tanker:

”Dra tel skogs!” Det 
kan ligge mye i den-
ne oppfordringen. 
Det er nettopp inn 
i de norske skoger 
noen av oss stadig 
drar – skogen som 
de fl este av oss har 
et nært forhold til 
gjennom yrke, næring og fritid. Du er sikkert 
en av svært mange nordmenn som har latt deg fascinere 
av skogen og skogsmiljøet – har opplevd trolsk stemning 
blant skjeggete graner, har beundret skjønnheten i en 
bugnende hvitveisli og fått fornyet tro på livet under fu-
glenes vårkonsert. Du er kanskje også en som har kjent 
hjertet banke litt ekstra når stortiuren braser opp eller 
har opplevd harmonien når du stille er kommet innpå ei 
elgku som beiter tett sammen med en rødbrun elgkalv.

Det er helse i hver munnfull når man trekker pusten i et 
skogsmiljø og vi vet at skogen som rekreasjonsområder 
har en stadig viktigere helsemessig betydning hos oss, 

hvor mange sitter på rumpa storparten av uka. Når en 
har snøra på seg turstøvla og kanskje hengt ryggsekken 
på ryggen legger en samtidig igjen noe av det som dag-
lig kjennes av småproblemer og konfl ikter, og tankene 
får ro til å bevege seg fritt.

Alle som har tapt sitt hjerte til skogen og skogsmiljøet 
har skaffet seg et trygt og livslangt kjærlighetsforhold. 

Vi kan samtidig ha noe helt for oss selv. Selv om alle 
nordmenn skulle være 
glad i skogen vil alle 
kunne fi nne sitt sted.  
Det fi nnes fl ere titalls 
millioner plasser med 
ulike miljøer og med 
ulik vegetasjon, dy-
reliv og topografi  slik 
at vårt ”jordbærsted” 
bare kan være ”vårt”.

Skogen må oppleves
Det er lett å skrive seg 
varm om skogens miljø, 
men man veit samti-
dig at så vel skrift som 
fi lm bare blir surrogater. 
Skogen må oppleves, 
og det er gjennom egne 
opplevelser og de følelser 
disse setter i sving, at hver 
av oss har fått sitt spesielle 
forhold til skogen. For de 
fl este er skogen med sin ro 
en stabilisator for sinnet. 
Gamle trær gir en fø-
lelse av kontakt med fortida 

mens ungskogen gir fl ukt for framtidstanker. Treet som 
fenomen har alltid fascinert mennesker og har man 
sansen for variasjon og detaljer, har man sikret uendelige 
opplevelser i skogen.

Vi nordmenn karakteriseres som ”de som alltid drar på 
tur”- på ski, på sykkel eller til fots. Uansett vær og årstid 
ser Ola Nordmann ut til å måtte vandre ut i skog og 
mark. Lar det seg egentlig forklare? Kan vi vente at ut-
lendinger vil forstå hvorfor vi forlater vår lune stue for å 
gå tur i nordasno og kuldegrader – for så å komme hjem 
fl ere timer seinere med frosne tær og lykke i blikket?

Jan Chr. Heggedal
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Det er vel noe særegent med oss, men den beste for-
klaringen på vår dragning mot friluftslivet fi nner vi 
antagelig i naturen selv – med dens store mangfoldighet 
og livlige skifte av årstider.

Alle årstider har sin sjarm og hver årstid gir mulighet 
for stadig nye opplevelser på det samme området. Nå 
er vi inne i tida hvor lyset er kommet tilbake og alt er i 
emning. Måltrosten holder det gående nesten hele natta 
og det nye døgnet er ikke blitt gammelt før rødstrupen 
trår til – ”tiurklokka” som varsler at nå starter snart 
skogsfuglen sitt spill. I hvilken himmelretning får vi høre 
gauken første gang i år? Det skal jo etter gammel tradi-
sjon fortelle oss noe om sommerværet.

Så kjære medborger: Mulighetene vi her i bygda har 
til å oppleve skogen er uendelige. Ta en tur til skogs al-
lerede i kveld!

God tur!

Denne skrivestafetten skal vel videre, og jeg utfordrer en som 
jeg veit trives i skog og fjell, Per B. Jacobsen, til å ta neste 
etappe.

- den som venter på no` godt..... var avslutningen på 
mitt innlegg i forrige utgivelse av bladet. Det skulle hel-
ler ha stått: den som venter på no`varmt og godt.......

En vareprøve lå på ettervinter`n 
foran meg og da jeg så og kjente 
på dette produktet, var tankene 
straks i gang. Sokken har føl-
gende varedeklarasjon: 40% ull, 
40% acrylic og 20% polyamid. 
Den skal vaskes på 40 grader og 
skal koste kr. 100,-.

Dette blir en glimrende sak for 
lag og foreninger. Dugnader er 
jo et kjent begrep for folk som 
sysler med frivillighetsarbeide. 
Små og store lotterier, basarer 
o.l. er et “må”, hvis budsjettene 
skal nås. Å kunne tilby deg selv, 
familien, naboen, samt alle andre 
kjente og ukjente et kvalitetspro-
dukt, som ALLE bruker (forbru-
ker) hver eneste dag - hele året, 

der store deler av pengene går til det laget du represen-
terer, blir jo bare moro.

... ingenting som solnedgangen ved Mangensjøen, for-
følger oss videre på sokken. Til 
alle friluftsmennesker (og det er 
jo alle det...), gled dere til opp-
levelsen av å ha på denne deilige 
sokken og vite; at denne er ikke 
bare god for meg!!!!

Den vil bli presentert i fl ere ver-
sjoner, kanskje denne også burde 
bli en 6-pk!!
Lykke til, til alle som deltar med 
sin frivillighet, den er så verdifull. 

Nå blir svaret: den som venter på 
no`mer varmt og godt........

God tur og god rast!

Med vennlig hilsen 
Bernt Øisjøfoss

MANGENSKOG-SOKKEN



12

MangenFJeLLet turLag

13

En slåttedag på Sootholtet for 60 år siden
(rundt 1940)

Dom var tidlig oppe slåttekara – bestefar min og hans to 
sønner – denne dagen. 
“Vi kan itte sova bort slåttedøggen”, sa dom. Derfor 
begynte de dagens dont ved 4 – 5 tiden, før sola var 
kommet ordentlig opp over Mangknøllen.

 - En lyshåret smågutt våknet med et rykk da tanta mi 
tok noen kraftige sveiv på kaffekverna.
Kaffekverna var montert på treveggen nede i kjøkkenet 
rett under senga der jeg lå og sov. Kverna bråka noe 
aldeles forferdelig. Jeg var ikke sikker på om hun trengte 
nymalt kaffe akkurat da, eller om det var for å vekke 
meg. Som vanlig var jeg trøtt da jeg våknet opp i uvant 
seng med et blytungt stikkteppe som dyne, noe som var 
vanlig sengetøy på den tida. Det var godt å kunne dra 
seg litt før en stod opp.

Da jeg fi kk høre den jevnt stigende lyden av separatoren 
som tante dro og hennes lystige trall, fant jeg det riktig å 
komme meg på beina, ned den kronglete trappa og inn 
på kjøkkenet. Der luktet det nykokt kaffe fra kjelen på 
den svarte vedovnen. Ho bestemor var allerede i gang 
med frokosten da slåttekara snart var venta inn etter 
første økta.

Ho tante hadde også vært tidlig oppe. De tre kuene var 
allerede melket, ført opp til grindsleet og sleppt til skogs. 
Kalvene oppe ved kalvehuken hadde fått morrasdrikke 
og var sleppt inn i kalvelykkja. Hønene og grisen hadde 
også fått sitt. Grisen ja, tantes forhold til den var spesiell. 

Hun var glad i dyr, tante, og stelte pent med dem. Det 
var – som i alle “stuene på Skauen” den gang – ingen 
ting som måtte gå til spille. Matrester etter et måltid, 
som måtte befi nne seg enten på bestikk, i gryter eller 
på annet utstyr ble omhyggelig vasket av med rent vann 
og tatt vare på i “skulibøtta”. Dette var i utgangspunk-
tet starten på dagens grisemat. Litt mjøl kanskje, eller 
noen gamle brødskalker, sammen med noen poteter var 
mat for grisen. Når grisematen var klar så tok tante og 
klemte opp poteter og brød slik at det hele ble ei tynn 
suppe. “Du skjønner det, “sa tante”, grisen må itte sette 
potiter i hæsjen”. Jeg hadde egentlig full forståelse for 
det, men synes likevel litt synd på grisen som aldri fi kk 
noe “å bite ti”.

 Å være slåttekar på Mangenskogen den tid var ikke bare 
en stri tørn, men han måtte kunne sitt fag. Graset som 
ble slått bestod av en del urter, men mest gras - “fi nn-
skjegg”. For å få størst mulig avling ble slåtten ikke satt i 
gang før graset var godt modent. Da var “fi nnskjeggen” 
veldig stiv og vanskelig å få ljåen til å “bite på”. Grasvok-
steren var glissen, derfor var det viktig å stubbe lavt. Når 
så slåttearelet var på ikke oppdyrket mark, men innimel-
lom tuer og masse stein måtte slåttekaren kunne svinge 
ljåen riktig. Ved det minste hogg borti en stein var det 
bare å gå hjem til slipesteinen.
Ljåen som ble brukt hadde orv (skaft) av tre, bladet var 
av stål. Når nytt blad til ljåen skulle anskaffes var det vik-
tig å ta ut et med riktig stålkvalitet. For å få et med godt 
“bitt” i krevdes erfaring. Stålet måtte ikke være for hardt, 
da var det vanskelig å få god egg. Var stålet for bløtt 
kunne eggen “legge seg” og da ble den heller ikke skarp.

Å slipe opp en ljå krevde innsikt og var en betrodd jobb. 
Først fi kk den en runde på slipesteinen. Så ble bladet 
satt på orvet. Slåttekaren satte orvet ned på bakken, la 
armen lags baksiden av bladet og holdt det med handa 
i bakkant .Etter at brynet hadde fått ei spyttklyse på 
hver side – kanskje med en snev av skråtobakk i – ble 
bladet slipt vekselvis på over og undersiden, fra orvet 
og utover. Etterpå kom “smekastikka” fram. Det var et 
hardt bearbeidet trestykke som var festet på orvet eller i 
slåttekarens belte. Denne ble bruket på samme måte som 
brynet for å ta vekk “råa” som kunne sitte på eggen etter 
at brynet var brukt.

Etter frokosten var bestemor og tante også med med 
hver sin rive. Da fi kk jeg også være med. Men det var 

Magne Gromsrud
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mye som var farlig for en urolig smågutt. Jeg måtte 
ikke komme for nær kara som svingte den skarpe ljåen. 
Det hadde hendt stygge ulykker med det. I tillegg til 
gråmonk, flekkflue og klegg som stadig jaktet på en 
ovenfra, var det hoggorm i steinrøysene. Derfor var jeg 
bestandig godt påkledd uansett temperatur og hadde all-
tid godt på beina. Lita rive hadde bestefar laget til meg. 
Men det var så rart. Tinnene i riva min ville ikke holde 
så lenge slik som i rivene til tante og bestemor. Dette 
hadde nok bestefar hatt en anelse om, slik at han alltid 
hadde reservetinner i lommen.
Graset ble rakt sammen og lagt ut til tørk i sola. All 
“finnskjeggen” ble soltørket på bakken. Den var så kort 
at den ikke lot seg henge på hesjer.
Alt etter hvor mye som var slått fra dagene før, hadde 
kvinnfolka jobben også med det gamle graset ut over 
formiddagen. Noe lå kanskje i “såter” - hauger – og 
skulle legges utover slik at sola kom til.

Etter noen timer skulle det vendes slik at sola kunne 
tørke det på begge sider. Ut på ettermiddagen skulle det 
graset som var tørt nok og gammelt nok, rakes sammen 
slik at kara kunne bære det inn på låven. Det var viktig 
at høyet var gammelt nok – dødt – slik at det ikke gikk 
varmt i høystakken inne i låven. Var det utrygt for regn 
måtte alt høyet som lå utover legges i “såter” slik at det 
ikke ble gjennombløtt og kanskje ødelagt.
Det var viktig å slå “finnskjeggen” tidlig på morgenen 
mens det ennå var dugg på bakken. Derfor var det sjel-
den at det i godvær ble slått gras om etter middagen. 
I enkelte tørre år kunne “skrabbeslåtten” gi for lite 
vinterfor til dyra. Da ble det høstet lauv. Rogn og osp 
var best, men også bjørk ble skjært. Lauvet ble bundet i 
“kjerv” og hengt til tørk. Lauvet var kjærkomment som 
tilleggsfôr ut over vinteren. Sauen var den som likte 
lauvet best.

 - Om kvelden hadde tante den samme jobben med 
kuene, kalvene, hønene og grisen. Bestemor hadde en 
stri tørn på kjøkkenet. Det var ikke småtteri av mat som 
skulle til når fem voksne og en smågutt kom til bords 5 
måltider om dagen. Morrasmat, dugurd, middag, eftas-
verd og kveldsmat.

Slåttekara hadde også ei kveldsøkt - ved slipesteinen. De 
hadde ofte flere ljåblad som skulle være skarpe til neste 
dag. Det var bestefar som var selvskreven til å slipe. Her 
skulle det erfaring og kunnskap til. En av onklene mine 
dro sveiva og sørget for vann slik at steinen alltid var 
fuktig under slipingen.

Å få inn kuene til melking om kvelden var ikke alltid 
like lett. De kunne kanskje være langt unna, eller de 

hadde funnet noen grastuster slik at de hverken hørte 
eller ville hørte tantes syngende kulokk. Jeg synes jeg 
ennå kan høre disse lokketonene som i den stille og 
varme sommerkvelden lød ut over Sootsjøen og gav 
gjenlyd mellom åsryggene fra Vålåsen til Mangknøllen..
Ofte måtte onklene mine ut på leiting. Kanskje var de 
ved Sootdammen på sydsiden av sjøen, i Knøllen eller i 
Sootsjølia. 
Det kunne bli langt på natt før kuene var melket og slåt-
tedagen var omme. Kanskje var det bare noen små timer 
igjen til “slåttedøggen” var der og en ny arbeidsdag var 
igang.

01/07. MG.
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Kjentmannsprøven sommeren 2008
Vi håpet og vi ventet på den fi ne vinteren i år. Fjoråret var ikke så bra, så dette året burde bli så mye bedre. 

I januar kom det nok snø til at vi kunne kjøre løyper på skogsbilveiene. Myrene 
ble også tråkket. Men etter bare noen dager satte mildværet inn og det ble bare 
vann på myrene. Etter dette ble det bare i en kort periode mulig å kjøre løyper.

Bøkene i vinterkassene har ligget ute til ca. 1. mai for at fl ere skulle ha mulig-
het til å få med seg alle kassene. Nå er bøkene tatt inn fra vinterkassene.

Nå står sommeren for døra og mange har sikkert tatt fram sykkelen for lengst. 
Vi får håpe på en god og varm sommer med mange muligheter for fi ne turer i 
skog og mark.

Kassene til sykkelsesongen er satt ut på følgende steder:
• Bergersætra
• Jutulodden ved Havsjøen
• Posttjern ved Ulviksjøen
• Sterkerud
• Lauvtjern ved Gravdalen

Alle disse stedene står på turkartet SETSKOG – MANGEN.

Ta med deg venner og kjente og fi nn sykkelkassene i år. Ha en fi n sykkelsommer!

Den årlige måneskinnsturen ble i år arrangert uten 
måneskinn lørdag den 9. februar. Opprinnelig skulle 
arrangementet gått av stabelen i midten av januar, men 
da var ikke forholdene gode nok. Arrangementet ble 
derfor utlyst på kort varsel, og oppslutningen var ikke så 
god som den pleier å være. Allikevel fant ca. 75 perso-
ner veien inn til Myrlia denne kvelden, de aller fl este 
barnefamilier.

Det var overraskende gode løypeforhold selv om det var 
fi re plussgrader og klisterføre. Med fakkelbokser langs 
løypa og utdeling av fakler underveis, ble det uansett en 
koselig stemning i skogen. Løypa gikk som vanlig fra 
Garsjøen og inn til Myrlia, en strekning på ca. 1,5 cm. 
På veien inn fi kk man servert drikke på drikkestasjonen 
hvor det sto to blide damer fra sparebankene.

På Myrlia sørget 4 sprakende bål for at stemningen ble 
på topp, og de aller fl este valgte å være utendørs med 
den fi ne temperaturen vi hadde denne kvelden. Det ble 
som vanlig servert både pølser, brus, kaffe, vafl er og sjo-
kolade inne på hytta. Ekstra hyggelig var det at Mange-
skogpølsene våre gikk unna som varmt hvetebrød. 

De som ville kunne ta en tur med hest og slede, og 
dette var som alltid et populært innslag blant de minste. 
Måneskinnsturen var en av to arrangementer vi klarte 
å gjennomføre i år etter en nesten snøløs vinter, og de 
som deltok fi kk en fl ott opplevelse i vinternatten.

Koselig måneskinnstur
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OPPSLAGSTAVLE

Medlemsskap

Hvem som helst kan tegne med-

lemsskap, og du har følgende 
valg: 

Enkeltmedlem: kr. 150,–
Familiemedlem: kr. 200,–
Medlemsskap tegnes ved å sende 

en bankgiro med navn og adresse 

til Mangenfjellet Turlag 
v/Egil Henriksen, 1930 Aurskog. 

Bankgiro nr. 1280.60.82404.

Send oss bilder!

Har du noen fl otte bilder fra 

Mangenskogen som du kunne tenke 

deg å dele med andre - send dem på 

e-post eller lån oss originaler så blir 

de publisert på våre nettsider eller i 

Medlemsbladet.

Internettsider
Se våre internettsider for
ytterlige informasjon.
www.mangenfjellet.no

Har du synspunkter om Turlaget?

Send oss en e-mail på;
post@mangenfjellet.no

Aktivitetskalender
23. august
Nybakkrunden

28. september
Høsttur til Kjøltjernhytta

Treningstider for sykkelgruppa.  
Dag Tid Fremmøte sted Treningsform Puls Antatt total tid Kontakt personLørdager  10.00 Haneborg skole Langtur  Lav 3-4 timer John UllandSøndager 10.00 Haneborg skole Langtur  Middels 2 timer John UllandOnsdager 18.30 Sentrum Kro Løken Intervall Høy 1,5 - 2 timer Terje BjerkrheimOnsdager 18.30 Haneborg skole Bakkeintervall, Høy 1,5 timer John Ulland



Returadresse:Returadresse:
Mangenfjellet TurlagMangenfjellet Turlag
Åskammen 14Åskammen 14
1940 Bjørkelangen1940 Bjørkelangen

VENUS
Venus
disse såre kveldene
av tidlig vår. Venus
stor og strålende, håndsmidd
høgt i det heraldisk djupblå
over emaljelyset av gyllent
ved skogranda.
           Min drøm
går ut på myrene
og låner et traneskrik...
 
                   Hans Børli

INFORMASJONINFORMASJON


