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Velkommen til Mangenfjellet i vinter!
Besøk nye Kjøltjernhytta i nord,
eller ta den kortere turen til Myrlia
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Endelig en høst av gammel godt 
slag, kalde morgener etterfulgt 
av god ettermiddagssol og klar 
luft. En påminnelse om en annen 
årstid. Rapporter fra fjellet melder 
om rekordtidlig snøfall. Skiturer i 
høstferien tilhører sjeldenhetene. 
Turlaget er i rute med sine forbe-
redelser. Sesongen i fjor var knall, 
25. mars målte vi 60 cm. med snø 
ved Kjøltjernhytta og ypperlige 
forhold. Måtte vi få en gjentagelse.

Nytt i år er en satsing på skiskole 
for barn, og i den anledning har 
vi i samarbeid med grunneier Per 
og Harald Haneborg fått bygge 
et nytt skileikområde ved Myr-
lia. Her er vi sikre på at leken og 
gleden av å gå/stå på ski skal få 
blomstre, og at ferdighetene grad-
vis skal bli bedre. Glade barn på 
ski er noe av det mest fantastiske 
jeg kan tenkte meg. 

Skisporet er omtalt i våre ved-
tekter som den viktigste oppga-
ven turlaget har å løse. Vi synes å 
bevise dette med en ytterligere 
forbedret maskinpark (1 ny scoo-
ter til) og anskaffelsen av Skjel-
dalfresen i fjor. Sammen med et 
topp motivert mannskap skal dette 
danne grunnlaget for 80 kilometer 
med velpreparerte skispor.  

Undertegnede har vært med 
siden starten i 96, og vært leder 
siden 98. En fantastisk ”reise” i en 
organisasjon som etter hvert har 
fått stor betydning for Aurskog 
Høland. Gleden av å utrette noe 
positivt for fellesskapet er min 
spore til å bruke hundrevis av 
timer hvert år på dette. Godtgjø-
relsen er tilfredse brukere, glade 

barn på ski og ikke minst det gode 
fellesskapet vi i ledelsen rundt 
turlaget har. Det er også gledelig 
å se at vi stadig har ny rekrutte-
ring av hyttevakter til Myrlia og 
Kjøltjernhytta, samt nye ”medar-
beidere” i styret.

Jeg har ved flere anledninger 
tatt til orde for hvor viktig vårt 
arbeid er i et samfunnøkonomisk 
perspektiv. Vi driver en organisa-
sjon der vi indirekte bidrar med 
forebyggende helsearbeid.Helse på 
grønn resept burde/kunne vært et 
virkemiddel for enda flere av de 
som i dag sliter med fysiske eller 
psykiske lidelser. Ord til ettertanke.

Nå gleder jeg meg til en ny vinter, 
vi ses i løypa. 

Carl Fredrik 
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Nybakkrunden 2009
Aldri har vel så mange biler 
med sykkelstativ stått parkert 
langs veien ved Ovlien Sam-
funnshus som denne lørdagen 
22. august. Dette tradisjonsrike 
sykkelrittet gikk av stabelen for 
12. gang og med rekordmange 
deltagere. Spesielt i aktive 
klasser var det stor oppslut-
ning med 212 deltagere som 
konkurrerte i den 34 km. lange 
løypa. Ryktene om fin trase på 
flotte skogsbilveier  kombinert 
med 2 morsomme terrengparti 
har nådd syklister fra Lilleham-
mer i nord til Halden i sør.

Når noen av Norges beste 
terrengsyklister leter seg fram 
til Ovlien Samfunnshus  for å 
konkurrere i vårt lokale sykke-
leldorado, er dette med på å sette  
Mangenfjellet Turlag på kartet. 
Da attpå til været og løypene viste 
seg fra sin beste side måtte det bli  moro, selv om 
noen måtte stå i ekstra lang vaffelkø og funksjonæ-
rene hadde mye å gjøre. 

Størst deltagelse var det i klasse menn 40-49 år 
med 62 deltagere, mens det totalt kun var 22 jenter 
med i de aktive klassene! Dette bør vel være en 
oppfordring til å rette på den statistikken til neste 
år, jenter ! I tillegg til de 191 som ville konkurrere 
på tid, var det ca. 50 stk. som valgte å ta sykkelturen 
i ro og mak. 

Løypevalget var som vanlig 34km og 20 km. med 
tidtaking og 6 km. uten tidtaking. De fleste delta-
gerne valgte 34 km – traseen som er  den opprin-
nelige Nybakkrunden.  Nytt av året er at den er 
blitt skiltet permanent,  slik at nå trenger ingen å 
være redd for å sykle seg bort i de dype skoger!
Totalvinner for herreklassen ble Ole Christian 
Fagerli fra RaumerRytter med løyperekord  59.40. 
Vinner av kvinneklassen ble vår lokale Linda Wold 
med tiden 1.11.20. Andre gode lokale resultater var 
Øyvind Myhrvold , Setskog, med 1.02.19,Håkon 
Kongtorp 1.02.57 og Terje Bjerkrheim med 

1.03.11, 
begge fra 
Høland.

Vi i Mangen-
fjellet Turlag 
ønsker at flere 
oppdager de 
utrolig fine 
mulighetene vi 
har for sykling 
i vårt nær-
område, så til 
neste år har vi 
planer om å 
utvide arran-
gementet til 
2 dager denne 
3.lørdagen i 
august. Da blir 
det sykkelkon-
kurranse med 
tidtaking på lørdag og  sykkeldag for de av oss som 
liker å ta en sykkeltur i roligere former på søndag.

Jorunn Salater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nybakkrunden 2009 med 212 deltakere

 

 

 

 

 

Marcus Arnesen
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Siste sesongs arrangementer

Frilufts-
gudstjeneste
Det ble også arrangert Fri-
luftsgudstjeneste på Myrlia. 
Dette arrangementet er blitt 
en tradisjon med preken og 
sang ute i guds frie natur.

Måneskinnsturen
Måneskinnsturen gikk uten måne, men med fin tempera-
tur og lett snø i luften. Deltakelsen var bra og stemningen 
upåklagelig med fakkeltog inn til Myrlia og muligheter 
for tur med hest og slede. Flere bål ute på Myrlia bidro til 
at dette ble en riktig koselig kveld.

 

 
 

 

 

 

 

 

Sledetur er alltid moro!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barna fikk gratis fakler

 

 

 
 
 

 

Glade barn leker i snøen!
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Siste sesongs arrangementer

Turrenn
 
Turlaget arrangerte turrenn 
som startet fra Vesle Garsjøen, 
fulgte den nye traseen over 
til Kjølen, via Bergersetra og 
tilbake igjen til Vesle Garsjøen 
– en strekning på ca. 3,5 mil. 
Deltakerne gikk på idealtid 
og det ble servert vafler, saft 
og kaffe på Kjøltjernhytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barna fikk gratis fakler

Skisportens dag
Skisportens dag ble en kjempesuksess! Som 
vanlig startet dagen med natursti fra Vesle 
Garsjøen og inn til Myrlia hvor det vanket 
fine premier til de familiene som hadde 
flest riktige svar. I barneskirennet hadde vi 
rekordoppslutning i de tre rund-løypene 
i langrenn av forskjellig lengde. Alle barna 
fikk fine premier. Etterpå vanket det saft, 
pølser, vafler, bålkos og utelek i snøen. En 
flott dag!

 

 

 

 

 

 

Premieutdeling

 

 
 

 

 

 

Spente barn på startstreken

 

 

 

 

 

 

 

Familien Lund koser seg ved bålet
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på grunn av det høye gresset, så vi gikk forsiktig. 
På toppen av bakken tok vi en 2 minutters pust 
i bakken og det var også den eneste pausen hun 
trengte på turen inn til hytta. Vi holdt ellers et rolig 
og jevnt tempo hele veien og jeg ble nesten litt 
bekymret for at hun skulle overanstrenge seg.

Vel inne på hytta overrasket hun meg igjen. Hun 
hadde tatt med seg en bitteliten kjølebag med en 
bitteliten flaske med champagne. Denne hadde hun 
spart spesielt til denne anledningen. Hun hadde 
nemlig bestemt seg for at hvis hun noen gang fikk 
se den nye hytta, så skulle det feires. Så vi heiste 
flagget og tok oss en liten skål på trappa i det fine 
været.

Etterpå spiste vi grillmat og slappet av inni i hytta 
før vi satte oss ut i solen igjen. Terje og Even prøv-
de fiskelykken i Kjøltjernet. Mens Terje fisket med 
ordentlig fiskestang og ikke fikk et napp engang, 
fikk Even en fin ørret på en av bambusstengene 
som står der oppe til utlån.

Turen hjem igjen gikk helt uten problemer og 
uten en eneste pause. Jeg er imponert og stolt over 
å ha en så sprek svigermor. Visst ble hun litt sliten 
og hun klagde på at hun var litt støl dagen etter, 
men det skulle bare mangle. Damen blir 82 år i 
januar…..

av Gro Trætteberg

Byggingen av den nye Kjøltjernhytta har vært et 
spennende prosjekt som begge mine svigerforeldre, 
Anne Cecilie og Halvor Trætteberg, har vært veldig 
engasjerte i. Da Kjøltjernhytta ble bygget måtte vi 
leie helikopter for å få fraktet alle de tyngste ma-
terialene inn. Min svigerfar, som er svært dårlig til 
bens, fikk den gangen være med på helikoptertur - 
noe som ble satt umåtelig stor pris på.

Min svigermor som ikke hadde sett hytta verken 
halvferdig eller ferdig, hadde ved flere anledninger 
gitt uttrykk for at hun gjerne skulle ha tatt turen 
innover og tatt hytta i nærmere øyesyn. Men hun 
var også i tvil om hun ville greie å gå dit. Jeg må 
innrømme at jeg også var skeptisk. Jeg kan huske 
at hun var med oss på skitur til den gamle Kjølbua 
for nesten åtte år siden. Den gangen hadde hun ak-
kurat fylt 74 år og jeg var høygravid med minste-
mann, så vi holdt omtrent samme tempo innover 
skauen her. Siden den gang har det vært dårlig med 
både skiturer og skogturer på henne, men jeg syn-
tes det var verdt å prøve, så jeg oppmuntret henne 
til å forsøke. Vi ble enige om å ta turen en som-
merhelg når været var bra.

Lørdag 16. juli våknet vi til strålende vær, så jeg 
ringte svigermor og sa at nå var sjansen her. Etter 
litt nøling, sa hun ja. Vi pakket sekken, hentet svi-
germor og kjørte til Bergersetra. Derfra tok vi den 
merkede turstien innover mot hytta. Barnebarnet 
Even på 7 år, hadde det som alltid travelt, så han og 
pappa Terje gikk i forveien. Svigermor hadde tatt 
med staver og hun og jeg dannet baktroppen. Jeg 
hadde sett for meg at vi ville bruke et par tre timer 
opp og jeg antok også at det ville bli noen stopp 
underveis. Det er jo ganske ulendt terreng enkelte 
steder og noen bratte kneiker underveis, så jeg 
trodde hun ville trenge hjelp i disse partiene.

Svigermor gjorde imidlertid all min skepsis grun-
dig til skamme. Damen var mye sprekere enn både 
hun selv og jeg var klar over. Vi tok igjen Terje og 
Even rett før stigningen opp mot Huldreberget. 
Even hadde gjemt seg i det høye ormegresset og 
skulle skremme oss. Akkurat der er stien svært stei-
nete og det er vanskelig å se hvor man setter bena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svigermor og jeg  skåler i champagne

Årets tur til Kjøltjernhytta

Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!
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Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!
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Historiestafetten

av Erlend Råheim

Over Kjølen i vårløysing

Historiestafetten har etter hvert gitt bi-
drag med stor spennvidde. I tillegg til de 
vanlige ”den turen” og ”mitt personlige 
forhold til”, har Bjørn Lybæk tilført en 
ny dimensjon med sin eminente frilufts-
sosiologi i et tidligere nummer. Friluftsliv 
som arv, eller voggegave, er en innfalls-
vinkel som vi trenger å bli minna om i 
ei tid hvor naturen gjennom media blir 
redusert til kulisse for realityserier og 
banal sjølhevdelse, les ”71 grader nord” 
eller ”Farmen”.

Mangenskogen innbyr ikke til slikt misbruk. Man-
genskogen er framfor alt prosess, og ikke målopp-
nåelse. Begrensningene ligger i topografi, samt at 
spissopplevelsene her inne er av det lavmælte slaget, 
som krever øyne, ører og et rolig sinn hos motta-
keren.

Nok betraktninger for denne gang. Jeg har etter en 
lang kamp i tenkeboksen falt ned på den enkleste 
varianten – å fortelle om en tur.

Det var langt ut april 1978, men fortsatt snømeng-
der i høyden. Kjølen var for meg et ukjent parti på 
kartet, men ryktene om skiløyper hadde nådd fram. 
Så jeg tenkte at dette måtte være området for en 
skikkelig vårtur. Og en helgedag var det alvor. Med 
positiv melding om oppkjørt skiløype fra Ulvik-
sjøen til Kvisla fra Finstadbrumiljøet, dro skyssen 
av gårde mot bommen ved Sundet. Utstyret var 
som vanlig Landsem konkurranseski, mens turføl-
get var retrievervalp på 9 måneder. Og her lå den 
viktigste informasjonssvikten: Hadde løypene vært 
faste, kunne dette gått bra med et nødsskrik, men 
det skulle vise seg at forholda var særs unghund-
uvennlige.

Etter en del leiting etter skiløype omtrent der da-
gens skogsbilveg til Ovlien tar av, fant jeg noe som 
i hvertfall indikerte at det var kjørt scooter den 

siste måneden. Og oppover bar det, med hunden 
byksende for å overvinne flere desimeter blaut 
snø over hvert potenedsett. Dingsrudsetertjern var 
nytt og spennende, buksa blei bretta opp i sola, og 
hunden var fortsatt villig i sørpesnøen. Det gikk 
greit i slakere terreng forbi Åsnessetra, men ”løypa” 
forsvant og Kjøltjenn måtte finnes på teft. 

Jeg kom på tjennet omtrent midt på, men på grunn 
av overvatn måtte jeg runde i nordenden. Nå var 
hunden alvorlig sliten, veien videre uklar og må-
let – Kvisla fortsatt fjernt. Øst for tjennet var det 
tydelige spor etter løyper som delte seg. Jeg gjorde 
en feil, og dro østover mot Heia. Hunden ulte av 
utmattelse, men bæring av halvparten av egen vekt 
var håpløst. Jeg gikk fram og tilbake flere ganger 
for å lette jobben for hunden, og nå rant timene 
raskt. Løypa kom og gikk, og etter hvert fantes den 
ikke lenger. Den ene myra var den andre lik, og at 
det gikk slakt nedover, var knapt nok merkbart.

Etter lang tid kom vi som ved et under ned i dalen 
med skogbilvegen inn fra Bjønnemyra. Derfra blei 
vi leda ned til Nordmangenvegen, og reaksjonen på 
en strømledning, som jeg så før vegen, har vel aldri 
vært mer positiv. Hunden vrei ut de siste kreftene 
ned forbi Haukelund, og mange timer etter avtalt 
tidspunkt var vi framme på Kvisla, ved ventende 
skyss. Hunden blei løfta inn i -, deretter ut av bilen 
og inn på pute, og der lå den den neste uka. 

I ettertidas lys handler dette om planleggingssvikt 
og om en like malplassert anvendelse av dyr som 
hos Robert F. Scott, med  ponniene i Antarktis. 
Dog i mindre skala og med mindre dramatisk utfall. 
Men for meg handler det i like stor grad om et 
type opplevelse som jeg tviler på om ungdommer 
som vokser opp i dag i det hele tatt får kjenne på: 
Fascinasjonen og spenninga ved å rote seg bort og 
å være avhengig av egne vurderinger i naturen, i si-
tuasjoner hvor usikkerhetene dominerer totalt over 
holdepunktene. Jeg har rota meg bort på Kjølen 
flere ganger i voksen alder, og disse turene husker 
jeg med spesielt positivt fortegn. Når du ikke veit 
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hvor du er, blir ei hogstbrakke som plutselig dukker 
opp et spennende kulturminne, og ei hver myr og 
en hver kolle blir biter i et puslespill som en har en 
uimotståelig trang til å legge ferdig.

Dr. Fredrik Arentz blei i magasinet ”Fri flyt” kåra 
til Norges råeste friluftsutøver gjennom alle tider. 
Ikke fordi han hadde satt det norske flagget på et 
utsøkt utilgjengelig punkt eller kryssa et kontinent 
på et antall dager, timer og minutter, men fordi han 
surra rundt i fjellet i uvær i ukesvis, i blant overnat-
tende stående inntil steiner, uten å vite hvor han 
var – i rein nytelse. Spesielt kjent for allmennheten 
var han heller ikke før sønnen oppretta et gedigent 

legat til bruk for DNT. Så publisitet var ingen driv-
kraft der i gården! God tur.

Tor Bjarne Kjernsholen – jeg vil se legendariske 
Lierfoss – Årneskjørka tur/retur på trykk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen igang
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Det høres kjent ut for de ivrige ski-trim-
mere som søker etter snø, når det ellers 
ikke er å se nede i bygda. ”Grandalen” 
er riktig navnet på droga innover mot 
Gravdalen, men boplassen er det få som 
har oppsøkt av innbitte trimmere. Her 
kommer historien rundt boplassen:

Gravdalen – en perle på Mangenskogen, med utro-
lige røtter langt, langt tilbake.

Jeg har vokst opp med at Gravdalen er barndoms-
hjemmet til far min sine fettere og kusiner, og 
opphavet deres var onkel Ole og tante Bolette. 

Plassen ble fraflyttet i begynnelsen på 50-tallet 
og vi på Øisjøfoss hadde høyonn der i 2-3 somre 
som naturlig var. Så det har gått ”noen år” siden 
jentungen på 4 år var der i onna til jeg startet med 
slektshistorie – da tok det litt mer av og Gravdalen 
ble hjertebarnet blant  alle de husmannsplassene jeg 
kan si å ha forankring til.

I prestemanntallet i 1660 har plassen navnet 
GRAFFVERDALEN.

Det sier at det må ha vært en gammel gravplass?! 
?Ja, jeg har en lang vei å gå, 

og må nok bry mange kloke hoder om hjelp før 
jeg kan tro at den koden knekkes.

Dette er i alle fall en av de eldste plassene på 
skogen, og den huset ofte mer enn en familie.

De som iflg. bygdeboka for Aurskog bebodde plas-
sen fra slutten av 1660 er rette slektslinjer til min 
mormor og første ungen er født der i 1698. Ja, 
og så gikk plassen fra far til sønn gjennom mange 
generasjoner. Den gangen lå den jo midt i ”smør-
øyet”,  for hovedferdselsåren gikk jo forbi der og 
videre over til Lauvhøgda. Ungeflokkene vokste 
opp og dro ut – ikke så langt – en bygde opp plas-
sen Mærli bl.a. 

Så vet jeg ikke helt hva som skjer en stund, men 
min oldefars bror flytter dit. Han het Hans Ol-
sen Øisjøfoss Gravdalen og giftet seg 29.mars 
1867 med Ragnhild Fjellskogen fra Eidskog. Han 
startet da som skogsfullmektig for vaktmester 
C.Haneborg. De to forble barnløse, men det vokste 
stadig opp unger der fordi plassen stadig rommet 
to familier. Hans sin søster, Gunhild, fikk 2 eller 3 
av sine unger der, men de ble ikke boende der så 
lenge at de gikk på skole i nærheten.

I 1914 skriver Hans testa-
mente hvor han gir alt ”sitt 
jordiske gods”  til brorsønnen 
Ole B. Øisjøfoss mot at Ole 
og hans Bolette skal pleie og 
ivareta ham til hans død.

Ole som var født 29.3.1883 
på Øisjøfoss giftet seg i 1904 
med Olefine Bolette født i 
1881 fra Eikeheisetera under 
Tangen på Setskog. Disse to 
fikk 11 unger.  Ta deg en tur 
til Gravdalen, og tenk deg 
hvordan det var å sende en 
1.klassing til Fagerlia skole 
om vinteren .Eneste veien til 
skolen var å bruke beina over 
myrer og gjennom storskog. 
Dette får meg til å si med 
Prøysen:

”Lykken er å ha en bror 
i fæmte klasse!” Det var helt 
klart et stort ansvar lagt på de 

Gravdalen
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eldre ungene når de fikk ansvaret for parafinlampa 
og småsøsken til og fra skolen. Onkel Ole pleide 
hver høst å hogge ”raijer” som han brukte å legge 
over de verste blautmyrene og høla. Hørte jeg 
noen som klager på nåtidens skolevei?

Her bygde de og bodde, uheldigvis fikk Erling 
poliomyelitt og ble lam i beina. Han greide jo det 
meste, spesielt vinterstid, - da hadde han jo kjelken 
sin og egenkomponerte staver! Det er 7 km. fra 
Gravdalen og hit til Øisjøfoss, og hit kom han ofte 
piggende. Greit nok nedover hit, men hjemturene 
må ha vært tøffe!

Den andre ungen som fikk en alvorlig sykdom var 
Johan. Epilepsi hadde de ingen medisin mot, og 
han fikk naturlig nok ”kulene sine” som de kalte 
det, og etter mange nok ble han sinnssyk, og han 
døde bare 15 år gammel.

Bolette døde 67 år gammel 1948 og da flyttet fa-
milien fra Gravdalen. En nesten 300 år lang epoke 
var over. Det er da nesten litt trist? Men i dag i 
2009 er det fortsatt minnesmerker der som sier 
meg at plassen lever. Epletrær med nydelig frukt, 
ask som sprer seg villig, markjordbær i store meng-
der, viltstier, to falleferdige hus samt ynglevillig 
hoggorm. Alle har bestemt seg: Naturen skal ikke få 
”brå-ta” tilbake Graffverdalen! Fortidsminnene skal 
og må bevares som en del av finnehistorien!

Bjørg-Martha Berntsen.
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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.

Arrangementer vinteren 2009/2010

Nytt styre valgt på årsmøte 15. oktober 2009
Leder  Carl Fredrik Havnås

Kasserer  Egil Henriksen 
Styremedlem John Ulland 
Styremedlem Jorunn Salater  

Styremedlem Bernt Øisjøfoss 
Styremedlem  Gisle Skjønhaug 
Styremedlem  Bjørn Soot 
Styremedlem  Christian Holmedahl 
Varamedlem Kristine Tollefsen

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 Mangenskogdrikke og nå også 
våre egne Mangenskogsokker. 

Følg ellers med i lokalavisen og på  
www.mangenfjellet.no for nærmere 
opplysninger om andre arrangementer.

Dato  Arrangement Beskrivelse

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

30.01.10 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 kl. 18.00

28.02.10 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.

14.03.10 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.
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VinterutgaVen

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

 

Kjentmannsposter 09/10

Kjøltjernsrunden
1 Kjøltjernshytta
2 Åsnessetertjern

Storfeltrunden
3 Myrås

Midtfjellmåsan
4 Langtjenn
5 Langmyra

Se vinterkartet i bladet og bli kjent på 
Mangenskogen!

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 1425 medlemmer. 
Meld deg inn du også!



Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

INFORMASJON

TIL MOR
 
Alt godt og vakkert som er blitt
meg kjært på heimens jord,
har lånt sitt lys fra hjertet ditt,
du gamle, slitne mor.
 
Du lever med i bjørk og hegg,
i sol og regn og vind.
Pinseliljen vid din vegg
er budskap fra et sinn.
 
I trogent strev med tusen ting
i stue, fjøs og kve,
du sleit din gylne giftering
så tynn som lauv på tre.
 
Jeg ser deg for meg,mor, så tidt,
jeg ser deg der du står
på stabbursbakken, høgt og fritt,
med himlen om ditt hår.
 
Jeg vet: en dag er alt forbi
og all din gjerning gjort.
En hånd av nådig søvn slår i
den tunge kobberport.
 
Da vil den gamle stua stå
som fremmed for mitt blikk.
Og heimløs heime skal jeg gå
langs stien der du gikk.
 
HANS BØRLI


