KJELSÅS 60 pluss HØST 2018
Vi feirer 15-årsjubileum!
Oppmøte hver mandag kl. 11.00 på parkeringsplassen ved innkjøring
til Oset vannverk i Midtoddveien.
20. august: Tur i lokalmiljøet. En praktisk gave til alle som deltar!
27. august: Peer Gynt-parken. NB! Oppmøte kl. 11.00 i Muselunden
3. september: Losby. Tur til Mønevann og omvisning på Losby Gods. BUSS. Se baksiden
10. september: Bevegelse til musikk m/Jane, OIK. Tur etterpå
17. september: Røverkollen, Romsås. BIL (passasjer betaler kr 30 til sjåfør)
24. september: Svenskemuren og kastegravene
1.oktober: Kongsberg med gruver og kirke. BUSS. Påmelding – se baksiden
8. oktober: Alnaelva. NB! T-bane kl. 11.00 fra Storo
15. oktober: Sarabråten ved Nøklevann. BIL (passasjer betaler kr 30 til sjåfør)
22. oktober: Bygdetunet, kirkeruinene. NB! Maridalsbuss fra Brekkekrysset kl. 10.50
29. oktober: Øyungen. BIL (passasjer betaler kr 20 til sjåfør)
5. november: Rundtur i lokalmiljøet, med bl.a. Enevolds plass
12. november: Akerselva ned til Mathallen. Trikk eller gå tilbake.
19. november: Høvikodden og kyststien.(passasjer betaler kr 30 til sjåfør)
26. november: Tur med bål. Ta med bålmat.
3. desember: Juleavslutning på Sæteren gård i Bærum. BUSS. Underholdning. Se baksiden
Utdeling av spaserstokker og merker

Ta med: mat, drikke, sitteunderlag. Husk godt fottøy.
TURENE PASSER FOR ALLE
Turene – ulik lengde og tempo - gjennomføres uansett vær. Ved mye regn blir turene litt kortere.

DEN GYLDNE SPASERSTOKK (april – oktober), minst 20 turer som noteres på deltakerkort.
Turleder deler ut kort. Stokk eller merke (for de som har stokk). Gratis.

All deltakelse på turene skjer på eget ansvar.
Vi starter igjen mandag 25. mars 2019

VELKOMMEN!
Kjelsås idrettslag

OSLO IDRETTSKRETS

Nordre Aker Røde Kors

Jubileumsturer høsten 2018
BUSS går fra Grefsenplatået ved trikken. Vi har 54 sitteplasser og 27 ståplasser.
3. september: Losby. Bussavgang kl. 11.00. Tur forbi det berømte vannhjulet til Mønevann
(1,2 km), matpause der. En liten kulinarisk gave. Vi ser på Nico Widerbergs Hjemkomst. Det
er fire kunstverk som er en hyllest til kulturlandskapet i Losbydalen med skogen, vannet,
jorden og boplassene. Omvisning på Losby Gods.
Retur med buss kl. 15.00.

1.oktober: Kongsberg. NB! Bussavgang kl. 0930. Gjerne dobbel matpakke.
Besøk i sølvgruvene. Vi kjører tog inn (13 min). Omvisning til fots inni gruven (1 t), en del
høydeforskjell, trapper tilsvarende fem etasjer.
Det er + 6 grader inni gruva, så ta med varme klær.
Matpause ute (benker og bord utenfor gruveinngangen).
Buss til Funkelia og tur på god, bred tursti (800 m) til Kongene i Håvet. Det var tradisjon at
konger som besøkte Kongsberg, fikk hugget sitt monogram med årstall i fjellveggen. Det
eldste er fra 1623.
Kaffepause med kaker på Quality Hotel Grand, Kongsberg.
Vi går derifra (700 m) til Kongsberg kirke fra 1631, den ble for liten og ny kirke ble bygd i
1745. Dette er den største og vakreste barokkirken i Norge med 2400 sitteplasser.
Lysekronene ble produsert av Nøstetangen Glasværk i Hokksund. Orgelet ble bygget i 1765
av Gottfried Heinrich Gloger. Omvisning.
Bussavgang fra kirken kl. 17.00.
Pris for gruvebesøk, kaffe/kake og omvisning i kirken: kr 300.
PÅMELDING til A-B Nilsen, a-b.nilsen@online.no mobil 916 38 112 og innbetaling (kr 300)
til konto 1600 44 19719. Vipps kan benyttes. Frist 20. september. Bindene påmelding.

3. desember: Bussavgang kl. 11.00. Juleavslutning på Sæteren gård i Bærum.
Det er 2 km å gå – skogsbilvei – til julepyntet hus. Servering av grøt m/saft (kr 65 betales av
den enkelte), også mulighet å kjøpe kaffe og kake. Kort kan benyttes til betaling.
Kunstnerisk underholdning av Karine Mosedotten. Hun er blid som sola, skravlete som
skjæra, gammal som haugene og ustoppelig kaffetørst. Hun vet mye om Bærumsmarka og om
jula i gammal tid og har råd for både helsa og kjærligheta. (En av Søstrene fra Værket).
Retur med buss kl. 15.00.

