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De fleste av oss har en eller annen 
gang hatt gleden av å ha vært på 
et foredrag der målet har vært at 
du skal bli inspirert til å gi mer 
av deg selv. Det finnes mange 
av dem, og de har forskjellige 
innfallsvinkler. Fellesnevneren 
er å sette seg mål, og nå dem 
gjennom grundig planlegging, 
hardt arbeid og samspill med 
andre. Det gir resultater. Selv 
hadde jeg en flott opplevelse 
knyttet til dette temaet for noen 
uker siden. Dag Erik Pedersen 
er dagsaktuell med sitt ”show”, 
som han har reist landet rundt 
med i lang tid. Han begeistrer og 
moraliserer  – skal du bli god i 
idrett må du sette deg mål og trene 
hardt over tid. Men du er også 
avhengig av gode støttespillere. 
I første time målbandt han 
100 næringslivsledere med sin 
fortellerkunst og billedgjøring 
av viktige milepæler fra egen 
idrettskarriere. Det han forteller 
om er ikke noe nytt. Vi vet alle det 
om hardt arbeid, mål og lagspill, 
men måten han sier det på gjør 
inntrykk. Og etterpå er vi fulle av 
energi og pågangsmot til å ta fatt 
på nye oppgaver.

Alt dette er overførbart til arbeidet 
i en hvilken som helst bedrift eller 
ORGANISASJON. Mangenfjellet 
Turlag er en slik frivillig 
organisasjon. Du som leser denne 
lederen gjør det fordi du er opptatt 
av friluftsliv, bevegelse og mål om 
god helse. Undersøkelser viser 
at de som har disse interessene 
er over gjennomsnittet opptatt 

av samfunnsliv 
og orga nisa sjons
arbeid. Du har 
kanskje selv vært 
eller er en brikke 
i en organisasjon og vet hva som 
kreves av frivillig arbeid for å nå 
et mål. Det frivillige Norge gjør 
en fenomenal jobb. Derfor er det 
viktig at dugnadsånden lever videre 
og at vi har enkeltpersoner som 
har et brennende engasjement for 
en aktivitet eller en organisasjon. 
Takk til alle dere som er med 
og bidrar, enten i Mangenfjellet 
Turlag eller i en hvilken som helst 
annen organisasjon. 

Fjorårets vinter var den dårligste 
på veldig lenge her på østre 
Romerike, og det kan vel ta gløden 
fra noen og enhver som er glad i 
skiidrett. Men vi skal ikke lenger 
tilbake enn til 2006 for å minnes 
den mest snørike vinteren på 
flere tiår. Det gir mot og tro på 
en kopi. I år står vi bedre rustet 
enn noen gang. 3 scootere, ny 
løypemaskin (Skjeldalfres) og 
ny hytte. Finanskrise og høye 
rentekostnader tiltross, en skitur 
på Mangenfjellet er nesten helt 
gratis (regner med at du er/blir 
medlem). Opplevelsen av god 
fysisk form, fine skiløyper og 
strålende vintervær er inne blant 
topp 5 over optimale opplevelser i 
livet. Prøv selv!

God Tur!
Carl Fredrik
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Lørdag 23. august hadde Mangenfjel-
let turlag nok en gang gleden av å 
invitere til ”offroad” sykling, da Ny-
bakkrunden ble arrangert for ellevte 
gang. Rittet har blitt en årlig tradi-
sjon for mange, og en stor suksess for 
turlaget.

Turlaget kunne også denne gangen tilby 
forskjellige løypealternativer til trimmerne. 
Her var det mulig å sykle enten 6, 20 eller 
34 km. Mens noen tok det som en koselig 
tur i det fine været, så andre sitt snitt til 
å måle krefter med de andre deltakerne i 
Mangenskogens kuperte terreng.

I de aktive klassene deltok syklister fra 
hele Romerike, da Nybakkrunden også i 
år var en del av Romerike bedriftsidrettskrets 

terrengsykkelkarusell. For mange var dette 
også en fin oppkjøring til Birkebeinerrittet 
helgen etter. Start og mål var som vanlig 
ved Ovlien Samfunnshus på vei til Nordre 
Mangen. Selv om været var strålende på selve 
arrangementsdagen, bar løypene preg av 
regnværet som hadde vært de siste dagene forut 
for rittet. Enkelte partier var derfor svært glatte, 
og en og annen punktering var ikke til å unngå.

Eve Thorstad fra Nes Sykkelklubb ble vinner 
i herreklassen. Han syklet på 1.01.44. Beste 
kvinne ble Sissel Pedersen på tiden 1.13.22. 
Den beste lokale syklisten i herreklassen ble 
Terje Bjerkrheim som syklet på 1.05.43, mens 
Linda Wold ble beste lokale kvinne på tiden 
1.14.42. 

Som vanlig var det servering av vafler og 
drikke ved målområdet. Deltakerne hadde også 
muligheten til å ta seg en rask dusj og få spylt 
sykkelen sin etter løpet. Alt i alt ble det en fin 
dag og en fin naturopplevelse for både deltakere 
og tilskuere.

Nybakkrunden 2008

Minutter før start

Frode Wold og barna 
syklet trimløypa
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Lang, lang rekke

Både folk og dyr  
tok turen innover

Åpningen av Kjøltjernhytta

Vanligvis er det langt mellom folk på 
Kjølen en formiddag midt på somme-
ren. Søndag 25. mai var unntaket. Hadde 
Nøkken i Kjøltjernet eksistert, ville den 
tittet forundret opp over vannflata og 
dukket raskt og forskrekket ned igjen – 
for da det krydde av folk her!

Anledningen var innvielsen av den nye 
Kjøltjernhytta, en ny milepæl i turlagets historie. 
120 mennesker hadde tatt vandringsstaven 
fatt, enten fra Bergmyra eller Bergersetra for å 
bivåne åpningen av Mangenfjellet Turlags første 
turhytte.

Det var et luftig prosjekt Carl 
Fredrik Havnås og hans styre 
i sin tid frontet. For luftig, 
mente en del. Men nå er det 
realisert.

– Dette er et bevis på at 
med ambisjoner og vilje 
kommer en fremover, og at 
en ikke alltid bør dyrke det 
middelmådige, sa enhetsleder 
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Åpningen av Kjøltjernhytta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernt underholder

Lars Roald Johansen da han sto for den 
offisielle åpningen.  Samtidig minnet han om 
hvilken samlingsfaktor turlaget er for fysisk 
fostring i kommunen, med en medlemsmasse 
på bortimot ti prosent av befolkningen.
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Mangenfjellet – turlaget for hele  kommunen!
Per B. Jacobsen

En naturens mann, Jan Christian Heggedal 
har utfordret meg til i bidra i Mangenfjellet 
turlags magasin. Det gjør jeg med glede! 
Sjøl kommer jeg fra Tynset, ei fjellbygd 
eller kanskje bygdeby, med en ganske 
annen topografi enn ”skaukommunen” 
AurskogHøland. ”Kjem en frå Tynset så 
trivs en overalt”, presterte vår nabo i sør, 
Kjell Aukrust, å uttale. Jo da, han måtte jo 
ha noe på ”dessa tynsetingan”, mange av 
hans bøker beskriver jo nettopp forholdet 
mellom Tynset og Alvdal slik han så det. 
Disse historiene kunne vel like gjerne vært 
hentet fra bygdene her nede også, men 
Aukrust hadde penna og streken.

Kjell Aukrust trodde vi tynsetinger skulle 
ta denne påstanden ille opp, men der tok 
han feil. Tvert imot, vi tynsetinger ønsker 
å framheve at  det vitner om fleksibilitet, 
tilpasningsevne, vidsyn og toleranse at 
en kan trives der en slår seg til. Sjøl kom 
jeg til et område med et landskap totalt 
forskjellig fra oppe i NordØsterdalen, 
men du verden for et kulturlandskap og 
skogsområder vi har! Jo da, jeg savnet 
fjellet de første årene, men etter hvert som 
jeg oppdaget kvalitetene i kommunen vår, 
sommer som vinter, kan jeg vel si at jeg og 
min familie har fått i ”pose og sekk”. Her 
i den fine kommunen bor vi; fjellbygda 
reiser vi til i ferier og fritid gjennom hele 
året. 

Som ”innfløtter” var jeg veldig opptatt 
av å bli kjent med folket og naturen i 
kommunen, og en fin måte gjøre det 
på er å delta i idrettsarbeidet, både som 
aktiv, foreldre og verv i idrettslag. Spesielt 
var jeg opptatt av idrettsaktiviteter 
som favnet hele kommunen og som 
”aurskoghølending” var AHF det 
gode eksempel på et idrettslag som var 
opptatt av å samle kommunen. Det er 
for mange eksempler på forhold som 
splitter istedenfor å samle, og jeg vil 
rose pionerene som stiftet Mangenfjellet 
Turlag. De har også som uttalt målsetting 
å legge til rette for friluftsliv, sommer 
som vinter for alle i kommunen vår, i 
et landskap som er helt unikt. Det er 
så trivelig å møte folk fra alle deler av 
kommunen på mine langturer på ski enten 
det nå er over Sakkusmåsan,  innover 
fra Vesle Garsjøen eller på Kjølen, i et 
velpreparert løypenett både for den aktive, 
den trauste turgåer og  ikke minst familier. 
Tenk bare for en beliggenhet Myrlia har 

Historiestafetten
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for oss som skulle motivere våre små til 
å lære å gå på ski og bli glad i vinterens 
gleder og lokking med fristelser bare vi 
gikk litt til. Etter bare en og halv kilometer 
er det jo servert!

Det er noen som hevder at det er et for 
ensformig terreng som løypene går i. Til 
dem sier jeg bare: Dere har ikke gått langt 
nok! Den variasjonen vi finner med seige 
motbakker, lange ”stakamyrer” avbrutt av 
småkupperte partier, for så å komme opp 
på Kjølen, gir utfordringer til alle som er 
glad i å gå ski. Og, når jeg kommer opp på 
Kjølen flyttes tankene til fjellet, nærmere 
fjellopplevelsen kommer vi ikke her i 
kommunen vår en solrik vinterdag.

Jeg innledet med trivsel og hvor viktig det 
er at en finner kvaliteter som kan skape 
dette på steder en flytter til. Til skolen vår 
får vi hvert år nye tilsatte, og noen ønsker 
å flytte hit og bosette seg med familien. 
Det de ofte spør om ved tilsettinger er 
mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv 
sommer og vinter. Det er enkelt for 
meg å reklamere for kommunen vår i så 
henseende. Dere lesere kjenner sikkert 
også til nye innbyggere i deres nærmiljø. 
Hermed en liten oppfordring: Inviter dem 
med ut og vis dem herlighetene!

Til slutt et lite smurningstips til alle som 
ferdes i turlagets flotte løypenett, særlig litt 
ut på seinvinteren når klisteret må fram. 

Klistertubene er ikke billige i dag, men ’n 
Kjell hadde en bror, den berømte ”bror 
min” som hadde oppskriften til en relativt 
rimelig variant. Det året nordmennene 
smurte seg bort på sørpeføre i Sollefteå 
og en ukjent svenske, Utterstrøm, vant, 
bestemte han seg for å hjelpe Norges 
Skiforbund med vidundersmurningen.: 
”Oppkoket ga fra seg en eiendommelig 
gummilukt. Det var gjenstridige saker å 
bale med. Gafler og skjeer ble vridd til 
spiraler da oppkoket skulle ut av gryta. Å 
få klisteret over i kanelbokser gikk enda 
an. Verre var det å presse svineriet inn 
i tomme Stomatoltuber”. Loddelampa 
måtte fram for å få klisteret medgjørlig: 
”Gummi’n bobla og rant under skia i digre 
klyser – og smurningen satt i motbakkan 
og tok med seg snøkladder og digre 
jordklumper på ferden”. … Etter hvert ble 
”bror min” trukket til ansvar, og ”under 
trussel om erstatningsansvar ble tøllkniver 
og avbrøtne ljåblad utlånt til skraping.”   
GOD TUR!

Det er naturlig for meg å utfordre 
”milslukeren” Sten Kongtorp fra Høland 
til å bidra i vinternummeret. Har inntrykk 
av at han tilbringer mesteparten av sin 
pensjonisttilværelse om vinteren på 
Mangenfjellet.



8

mangenfjellet turlag

Alle løyper fører til Kjøltjernhytta
Mange løyper fører til Kjøltjernhytta, og 
denne artikkelen gir deg noen forslag på 
hvor du kan starte. Utgangspunktene har 
forskjellige ”vanskelighetsgrader”. I vårt første 
medlemsblad fra 1996 beskriver Ole Kristian 
Sauge Kjølen som den nærmeste villmark. Han 
skriver videre at navnet gir assosiasjoner om en 
båt som ligger veltet med bunnen i været. Ingen 
spiss skarp kjøl, men et langstrakt høydedrag 
med store myrer og små tjern. Ved ett av 
disse tjernene – Kjøltjernet 361 moh – ligger 
Kjøltjernhytta vel 5 km fra Nordre Mangen 
Veg.

Fra Vesle Garsjøen
Turen starter ved parkeringsplassen ved Vesle 
Garsjøen. På et skilt kan vi lese Kjøltjernhytta 
15 km. Turen går utover mot Midtfjellmosen, 
passerer Vintertjenn til høyre, og gir ganske 
snart to mulige veivalg. Vi velger venstre 
mot Tangen hyttefelt, passerer Larstjenn i 
fint myrterreng mot Opptjern. Her kommer 
vi innpå veien fra Bergerudvangen, som for 
øvrig er et fint sted å sykle om sommeren. 
Nå skal vi etter hvert brått til venstre og 
følge trasèen forbi Køddebakken (ja det 
heter så) videre mot Nysæther. Herfra blir 
det ny trasè over Ringkollen (334 moh) og 
utover Hauklundmosen til Saugmyra v/
Nordre Mangen Veg. Her er det anlagt en 
parkeringsplass, så hvis du velger en kortere tur 
kan du nå også sette fra deg bilen her. Herfra 
blir det ny trasè på skogsbilvei opp til Bergmyra, 

flott terreng opp til Kloppmyra og inn på de 
gamle løypene på Kjølen. Dette er virkelig blitt 
et flott alternativ til å komme til Kjølen. Fra 
Bergmyra er det flott utsikt mot Sør. Vel oppe 
på Kjølenplatået følger du de kjente trasèene 
inn mot Kjøltjernhytta. Fra Saugmyra er det 5 
km inn til hytta.

Fra Kvisla
Herfra har du to muligheter opp til 
Kjøltjernhytta. Start fra parkeringsplassen, 
etter vel 1 km kan du velge høyre eller venstre. 
Velg høyre og du tar fatt på den fine stigningen 
opp til Firhørningen. Her får du opp pulsen 
og kjenner hvor godt det er å leve. Etter hvert 
er du oppe på endelløse myrer som fører deg 
inn til hytta. Velger du venstre i første krysset 
blir turen litt lenger. Ca. 8 km er det da via 
Trandumtjenndalen og Åsnessetertjenn før du 
kommer til Bergersetra. Derfra går du utover 
Stockholmsmyra og videre i flott og lett terreng 
inn til Kjøltjernet. 

Fra Bjønnemyra
Dette er den letteste løypa opp til Kjølen. 
Ved å kjøre bil forbi Kvisla, forbi Saugmyra, 
opp Haukelundbakken og noen hundre 
meter innover den lange sletta, kommer du til 
Bjønnemyra. Her er det parkering ved siden 
av vegen og du kan starte turen innover en 
skogsbilveg som fører til Heia. Etter hvert går 
du av vegen og starter på en liten stigning som 
tar deg opp på myrene. Denne delen av løypa 
er nyfrisert med gravemaskin, så her vil du se 
forbedringer fra tidligere vintre. Vel oppe har 
du to muligheter til å nå hytta. Jeg foreslår til 
høyre, og østre løype. Etter 2,5 km kjenner du 
røyken fra pipa på Kjøltjernhytta og den gode 
følelsen over å ha nådd målet siger innover deg. 
På hytta står vertskapet klart med varme vafler, 
en toddy og fyr på peisen. Nå kan det knapt bli 
bedre!

Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!
Den nye opparbeidede 
parkeringsplassen ved Saugmyra
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Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!
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Stangeskovene Handel

Tlf. 63 85 70 00
Aurskog

www.stangeskovene.no

Byggevarene leveres av:
Distriktets største bygg-
og trevarehandel

www.stangeskovene.no

Stangeskovene Årnes
Nedre Hagavei
2150 Årnes
Tlf: 63 90 07 00
Fax: 63 90 18 99

Stangeskovene Fetsund
Faldalsveien
1901 Fetsund
Tlf: 63 88 71 00
Fax: 63 88 71 01

Stangeskovene Aurskog
Meieriet Lierfoss
1930 Aurskog
Tlf: 63 85 70 00
Fax: 63 85 70 01
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STEDSNAVN  
LANGS NORDRE MANGEN VEG
Bernt Øisjøfoss

På Saugmyra stoppet reisen til Asbjørn 
Hagen og Halvor Trætteberg. Thor Melby 
ble med som kjentmann på den videre ferd 
innover Nordre Mangen veg. Haukelunddal`n 
ble forsert, med to plasser på høyre hånd; 
Haukelund og Engebråtan. På venstre side 
på Haukelundtoppen er det reist et merke 
som forteller om historien til vegen. Det står 
følgende:

DENNE VEI FRA
NORDBY BLEV PAA
BEGYNDT AT OPAR
BEIDE 1828 OG FAR
BAR MED KJARRE
TIL N.MANGEN 1848
HVOR DET FØR HEN
VAR DAARLIG 
RIDEVEI
EFTER DE HØIESTE 
FJELDE. VEIEN ER
ANLAGT OG 
ARBEIDET
BESTYRET AF
VAGTMESTER
C.A.HANEBORG
PAA FOSSER

Bråtamyra begynner 
vi på og snart passeres 
”Vatningen”, et sted det 

var vann bestandig og et naturlig stopp for 
hesteskyss. Bjønnmyra strekker seg ut og vi ser 
Heiavegskillet til venstre, før Mikkelrudmyra 
avslutter sletta, med Mikkelrudsaga og plassen 
Mikkelrud inn til venstre.

Bergerudvangen åpner seg og vi får 
ner`Bergerud og øver`Bergerud – henholdsvis 

venstre og høyre. Litt lenger ned i bakken går 
vegen opp til Haugen, stedet med kanskje den 
eldste låven i distriktet. Bergerudbakken er i 
bånn, Dalenga flater ut og Piltjernvegskillet og 
Daltjern ses til høyre. På møteplassen i nord
enden av Daltjern var det en gang standplass, 
med rifleskyting mot Daltjernberget. Arnt 
Ovlien ble kretsmester her i sin tid (pokalen 
forteller historien).

Malitjern ligger i kanten av Sø`gards`jorde`. 
Søndre Ovlien ligger i krysset, der vegen til 
venstre fører til Hauger og til høyre kommer 
vi på Sootvegen til Søndre Mangen.Videre 
nordover passerer vi Ne`gards`brua, og deretter 
Nedre Ovlien. På bakketoppen går vegen til 
venstre mot Oppigar`n og Nordigar`n Ovlien. 
Litt lenger inn finner vi finneplassen Tangen.

På Nordre Mangen veg videre ligger Ovlien 
Samfunnshus, start og mål på Nybakkrunden. 
Dette er tidligere Ovlien skole, som avsluttet 
sin virksomhet i 1946. Ferden går nedover 
Ovlins`bråtan, med Dryul`n  rennende, som 
videre flyter ut i Ulvåa. Øversaga lå engang 
nede i bakken, før Sollidal`n. Her går vegen 
mot venstre til Solli, Vika, Stangeskovene og 
videre til Bjørknes (Nes). Under Sollibrua 
renner Ulvåa ut i Viksjøen og snart er vi på 
kapellodden, med Skogens Katedral og den 
offentlige del av vegen er slutt.

Den videre vegen eies av Nordre Mangen Gård 
og vi ser nå at saga er erstattet med kraftanlegg. 
Gården eies og drives av Bjørn Nicolai 
Toverud, med foreldrene Grete og Finn, samt 
brødrene Erik og Kjetil som naboer.

Takk for turen, neste gang blir Haugervegen 
”bereist”.



14

mangenfjellet turlag

15

Få kjenner Kjølen bedre enn Rune Herje. 
Han bruker de praktfulle områdene av 
Aurskog-Hølands tak til både rekreasjon 
og medisin på blå resept. 

Rune med stekepanna 

under årets jakt

Portrett: Rune Herje

han for omlag 20 år siden. Det blir sagt at 
det var som følge av at han hadde hørt fra en 
annen romsdøl som allerede var etablert her, 
Normann Dahle, at det fantes et bra skytterlag 
her. Rune mener det er en sannhet med visse 
modifikasjoner. Hovedårsaken var nok kona 
Mette fra Fetsund, og at svigerfar var medlem 
av Urskog skytterlag. Skyttersporten var nemlig 
noe Rune tidlig fikk et nært forhold til. Nå har 
han aldri vært av de som har satset all verden 
på egen karriere. Derimot har han gjort sin 
innsats som tillitsvalgt i både verv, krets og 
samlag helt siden han kom til bygda. Rune har 
vært en av ildsjelene i Urskog Skytterlag de 
siste årene, spesielt når det gjelder å arrangere 
treningskvelder, cup og stevner for de yngste. 
Han er også en av de som tar mest ansvar når 
det gjelder treningskvelder og storviltprøve 
for jegerne i Aurskog og omegn, røper en av 
skytterlagets medlemmer. 

Til daglig er han å finne som driftssjef  i 
Schenker på Alnabru. Et tyskeid konsern som 
sysselsetter 88.000 på verdensbasis og 1.400 i 
Norge, og Rune røper raskt at Mangenplatået 
er et sted for rekreasjon og avkobling fra en 
hektisk hverdag, som blant annet innebærer 
mange timer i kø til og fra jobb. I tillegg til 
rekreasjon kommer helsebiten. Jeg har slitt med 
dårlig rygg i mange år, og den beste resepten 
for å holde den sånn noenlunde bra, er å gå i 
skogen, føyer han til. Ofte har han sønnen Ola 
med som turselskap.

Rune fant fort ut at Mangenområdet var ideelt 
for friluftsaktiviteter. 10 minutter med bil og så 
er en plutselig alene der ute i villmarka. Det er 
nemlig ikke mange tobeinte å støte på. I alle fall 
ikke på sommerstid. Derimot er dyr og fugler 
mer vanlig bekjentskap. Korte øyeblikk som gir 
store opplevelser for en som elsker naturen og 

”Jeg har registrert at navnet hans 
trolig er det som står flest ganger i hytteboka 
til den gamle Kjølbua”, sier turlagets leder 
Carl Fredrik Havnås. Rune smiler og nikker 
delvis samtykkende da vi avlegger han et besøk 
hjemme i Bogstadsvingen i Aurskog. Her bor 
han sammen med sin Mette og barna Ola 
og Ida. Det har blitt noen turer både dit og 
ellers rundt om på Mangenskogen gjennom 
årene, bekrefter han med et smil. 

Dialekten røper raskt at karen ikke er innfødt 
«urskauing», noe han bekrefter. Hans vugge 
sto i Åfarnes i Romsdal. Til Aurskog kom 
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det som rører seg i den. Det være seg en elg 
som står og titter nysgjerrig på 1015 meters 
avstand, et byksende rådyr eller en storfugl 
som braker opp som en jumbojet i krattet like 
ved siden av deg, og får pulsen til å stige. Men 
jeg har aldri blitt så redd som første gang jeg 
gikk på et par traner. Skrikene de kom med 
2025 meter unna, gikk nærmest gjennom 
marg og bein.

Mangenskogenes siste tilvekst som har 
vendt tilbake igjen etter et sekel eller vel så 
det, bjørnen og ulven har han også hatt en viss 
nærkontakt med. Jeg er temmelig sikker på 
at jeg så ulv en gang, under en multetur. Det 
grå dyret som da dro ned ei li, er jeg 95 prosent 
sikker på at var en ulv, forteller Rune. Bjørnen 
har han ikke sett, men han var i samme område 
som en i fjor. Da fant han og Ola ei elgku 
som nylig var tatt av bamsen ved Busåstjern. 
Vi hadde gått over hele Kjølen tidligere på 
dagen, og da vi så bjørnespor i veikanten ved 
siden av den døde elgen, må jeg innrømme at 
det gikk litt kaldt nedover ryggen min. Likevel, 
rovdyrene skremmer ikke Rune og tar heller 
ikke fra han gleden ved sine mange turer i 
området. Jeg har en kniv i beltet. Vet ikke riktig 
hva jeg skal bruke den til hvis bamsen kommer, 
men den henger i alle fall der av gammel vane, 
sier han smilende.  

Da vi gjorde dette intervjuet med han, var det 
midt i elgjakta. For sekssyv år siden fikk han 
tilbud om å bli med i Trætteberg jaktlag. Nå er 
han fullstendig bitt av elgbasillen og røper at 
han er i ferd med å dele inn årstida i før og etter 
ælj’jakta. I god tid før jakta har Rune saumfart 
terrenget, gått over de fleste poster, sett etter 
spor og foreslått nye poster på bakgrunn av det. 
Trolig er han den som kjenner jaktområdet vårt 
aller best, sier Gro Trætteberg, foruten jaktleder 
og grunneier selvfølgelig. Rune bekrefter at 
det er spennende å forsøke å avsløre noe av 
skogens konges hemmeligheter gjennom å 
saumfare terreng, følge spor og registrere nye 
trekkveier og oppholdsområder. Selv om han 

Rune trives i  
skog og mark

vet at elgens veier ikke går på skinner, men er 
uransaklige. 

Mangenfjellet Turlag er han også full av lovord 
om. De gjør en kjempejobb i å legge til rette 
for at menigmann skal kunne benytte de flotte 
områdene. Bare synd at vintrene skal være så 
lunefulle. For det er jo på vintrene folk virkelig 
trekker ut i området, sier Rune. Han synes 
at det er flott, men mener at mange ikke vet 
hva de går glipp av ved ikke å bruke området 
sommerstid også. Den nye Kjøltjernhytta 
er han også mektig imponert over, men 
han er overrasket over hvor liten trafikk det 
tilsynelatende har vært inn til den i løpet av 
sommeren. Men hytta står der, med muligheten 
til å benyttes av mange, noe som nok vil skje 
etter hvert, sier en av turlagets flittigste brukere 
av lagets «revir».
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ULL ER GULL
En vellykket skitur for hele familien avhenger 
ofte av hvor godt forberedt en er. Generelt tar 
vi ofte på oss for mye, vi blir svette og begynner 
å fryse.

”ULL ER GULL” vil sikkert Vegard Ulvang si! 
Bruk ull innerst sier Inger Helene Nybråten, ull 
holder varmen selv om den blir fuktig. Bomull 
innerst er forbudt, selv bomullsokker bør man 
ikke bruke, mener Inger Helene.

Har man først blitt svett, blir det ubehagelig å 
ta pauser, da en fort begynner å fryse. Har en 
litt ekstra tøy i sekken, kan man skifte når man 
stopper for å ta en hvil. I tillegg til varmt tøy 
bør man ha med ekstra sokker, votter og lue. 
Husk at 50 % av varmetapet skjer i hodet sier 
Inger Helene Nybråten.

”Lag på lag” er et fornuftig prinsipp når du 
kler deg for skitur. Da 
blir det lettere 
å regulere 
temperaturen 
med å åpne en 
glidelås, eller 
ta ev et plagg. 
Vindtett yttertøy 
er fornuftig, 
men Goretex 
og lignende 
blir for tett. 
Bobledressen 
er fin til å base i 
snøen med, men 
passer ikke når 
du skal gå på ski.

Det er alltid lurt 
å ha med litt 
mat, drikke og 
et sitteunderlag. 

Ekstra koselig blir det hvis man tenner bål og 
kanskje griller noen pølser. Ikke gå for lange 
turer med små barn. Legg heller inn pauser med 
lek og moro. Ta gjerne med et rumpebrett eller 
noen plastposer til å ake på.

Skismøring er en vitenskap for de proffe, for de 
skal jakte på tiendedelene, men for familieturen 
gjelder det å legge til rette for den hyggelige 
turen:
Start med rene ski, smør flere tynne lag, da blir 
det lettere å korke det ut. 
Blå ekstra ved minusgrader
Lilla voks ved nullføre
Rød voks ved plussgrader  ta også med 
universalklister
En smørekork og skrape bør en ha med. 

Vi ønsker dere en god tur i Mangenfjellet 
turlags løypenett i vinter!

 

 

 

 

 

 

 

Bål og pølser hører med på tur
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MANGENSKOG – SOKKER
Våre lesere husker sikkert fra i fjor at jeg skrev om 3pk sokker til inntekt for lag og foreninger. 
Det var da Østerdalslabben som ble brukt, og som referanse kan brukes en 9. klasse som skulle på 
klassetur. 57 elever gjorde noen ukers innsats og satt igjen med kr. 70.000, Samme tidspunkt i år igjen 
– denne gangen med ”vår egen” sokk: MSOKKEN. Mottoet er det samme: alle trenger sokker og 
alle ønsker å støtte sitt eget lag eller forening.
Det blir moro å reise rundt å motta støtte og som takk kunne gi noe tilbake, som en vet er til glede og 
nytte.

Jeg ønsker alle lag lykke til med ”knertinga på dørene”! Jeg er sikker på at alle ønsker å gi sitt bidrag til 
den gutten eller jenta som ringer på og forteller sitt budskap (enten muntlig eller skriftlig).

Gaven de skjenker er jo egentlig til seg selv!!!

MANGENSKOG – BURGER`N
Når dette skrives, er den blitt en realitet. Pr. 15. oktober var smaken bestemt, men det 
gjensto den nødvendige omtale ut til folket om hva de hadde i vente ute i butikkene i nær 
framtid. Utformingen av etiketten, ble en fin sammenheng mellom produsenten og ”bror” til 
MANGENSKOGPØLSA. Selv et slikt produkt, har hatt problemer med å fortrenge harajakt og 
æljjakt! Dette måtte heller ikke bli no` hastverksarbeide. Pølsa blir stadig godt mottatt, der folk ofte 
velger det ”sunne og gode”, selv om det må koste litt mer.

Vi tror at Burger`n treffer enda 
flere, som oppdager at begge disse 
produktene er meget godt egnet, også 
i panna!

Den ”nye” varianten av Drikken, med 
”ny” etikett, har også truffet ute hos 
folket. At det nå markeres – 30 % 
færre kalorier – enn i vanlig brus, gjør 
at folk oppdager den stadig oftere.
Jeg vil ønske alle friluftsglade folk 
mange gode turer, selv om nå sekken 
blir tyngre og tyngre.

La oss gjøra unna ”votter og vinter”, 
så får vi se hva som skjer te` vår`n!

God Tur! 

Bernt Øisjøfoss

Bernt Øisjøfoss
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Arrangementer vinteren 2008/2009
En ny sesong står for døren, og vi i Mangenfjellet turlag ønsker oss mest av alt en kald og snørik 
vinter slik at vi får flest mulig av medlemmene våre ut i det flotte løypenettet. 

Denne sesongen vil både Myrlia og Kjøltjernhytta være åpne for servering på søndager fra 
kl. 11.00 til 15.00 hvis skiføret er bra. På begge hyttene satser vi på servering av varme vafler, 
solbærtoddy, kaffe og sjokolade, i tillegg til salg av vår egen Mangenskogpølse, Mangenskogdrikke 
og nå også våre egne Mangenskogsokker. 

Arrangementskalenderen blir i år utvidet med enda et spennende arrangement, for å stimulere til 
enda større aktivitet i skog og mark. Denne gangen satser vi på et nyttårsarrangement på den nye 
Kjøltjernhytta den første søndagen i januar.

Dato  Arrangement Beskrivelse

14.12.07 Sesongåpning Vi serverer gratis gløgg og pepperkaker på 
Myrlia fra kl. 11.00 til 15.00. Bål!

04.01.07 «Nyttårsfeiring»
Innlagte overraskelser underveis. Bålkos og salg av mat og drikke.

Vi feirer det nye året med natursti 
på den nye trasèen fra Saugmyra til 
Kjøltjernhytta. 

07.02.08 Måneskinnstur
Hesteskyss for de minste. Masse fakler og bål  
lager en flott atmosfære. Men noen minusgrader, fullmåne og 
stjerneklar himmel, blir det en trolsk stemning i skogen.

Et konsept vi har hatt stor suksess med. 
Store og små ut på tur i vintermørket – fra 
Garsjøen til Myrlia

01.03.08 Skisportens Dag
Skirenn for barna med to rund-løyper i langrenn med forskjellig  
lengde. Hoppkonkurranse. Passer for alle aldersgrupper.  
Premier til alle. Mangenskogpølse og bålkos.

Det blir arrangert natursti på vei inntil 
Myrlia med spørsmål for både liten og 
stor.

15.03.08 Friluftsgudstjeneste
Dette arrangementet har blitt en årlig tradisjon og har stått på 
programmet helt siden starten av turlaget. Scootertransport  
for de som trenger det. Bål!

En tradisjonell gudstjeneste med preken 
og sang flyttet ut i Guds frie natur på 
Myrlia.

Turlaget har som mål å inspirere og legge til rette for et aktivt friluftsliv. Vi ønsker å motivere 
så mange som mulig til å komme seg ut i skog og mark og oppdage gleden ved å bevege seg. 
Helseeffekten av fysisk aktivitet er stor. 

I tillegg ønsker vi å gi et tilbud hvor hele familien kan gjøre noe sammen. Vi ønsker å se at folk 
trives og gleder seg over det vi forsøker å lage i stand. Derfor håper vi på stor oppslutning også om 
årets arrangementer.
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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 flotte 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
14. desember
Sesongåpning på Myrlia  
– servering av gløgg og pepperkaker.

4. januar
”Nyttårsfeiring” på Kjøltjernhytta

7. februar
Måneskinnstur til Myrlia

1. mars
Skisportens Dag på Myrlia

15. mars
Friluftsgudstjenste på Myrlia

Dugnad
Er du interessert i å bidra med 
dugnadshjelp eller på annen måte 
hjelpe turlaget, så ta kontakt med 
Mangenfjellet Turlag v/Carl Fred-
rik Havnås. Epost: post@mangen-
fjellet.no, tlf. 63855374.
Vi er takknemlige for all støtte.

Mangenfjellet Turlag
teller nå 1300 medlemmer. 
Meld deg inn du også!



Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

SØVNLØS
 
Tiden går som når det drypper i en vask;
vinduets firkant gråner fram av mørket.
Du hører
bekkasinenes øde myrskrik varsle dagen
en time før gry. Undrende griper du deg i
å ligge og tenke på fugleholkene
du satte ut i vårskogen;
ennå
står livet på din side.

INFORMASJON


