
     
 

Hei, lyst til å bli med på tur. Bli kjent med bygda vår og postkassetrimmen sammen med oss 

i Eidsvoll Frivilligsentral og Frisklivssentralen. 

 

  

Postkassetrimmen er et samarbeid mellom noen lag og foreninger og Eidsvoll kommunes 

satsing ”Frisk i Eidsvoll”. Turkart for Eidsvoll som er sendt ut til alle hustander er et nyttig 

hjelpemiddel. Det er 11 turmål i brosjyren, men vi har med tur Dokken og Dokneshuken. Alle 

har en postkasse med en bok hvor man fører navn og dato. Vi arrangerer en tur til alle turmål 

vår og høst. Vi jobber med å lage overraskelser og ulike tema for noen av turene. Bi med å bli 

kjent i Eidsvoll. 

 

Plan for Høsten 2018: 

 

Gullverket, mandag 13. august kl.18.00 

Vi møtes på P-plass ved Brøstadgruvene - Ta av fra Rv 181 mot Gullverket (bomveg kr 30). 

Merket veg (hvite klosser med grønt merke) ca 2 km til Bråtan/postkassa. Merket sti /vei 

videre tilbake til parkeringsplassen. Hele runden ca 4 km 

 

Feiring, onsdag 22. august kl. 18.00  P: Ta av fra RV 33 mot Feiringklinikken og fortsett 

ned til Mjøsa. Vi følger den merkede turstien nordover langs Mjøsa, og lager en runde ved å 

gå litt på riksvei 33. Kaffe på Mjøsstranda.  

 

Nabbedagen: Ninabben på Minnesund søndag 26. august  fra kl. 11.00  Denne turen blir i 

samarbeid med Minnesund Vel som arrangerer Nabbedagen. Start Sollihøgda trevarefabrikk 

ved Røysivegen 137. Lett å gå, med god stigning. Rute ca. 2 km. Salg av kaffe og vafler på 

toppen. Natursti på vei til toppen. Velkommen til en hyggelig søndagstur. 

 

Misbergdagen: søndag 2.september fra kl. 10.00 Det er flere veier til toppen. Du kan ta 

turen fra ferista eller parkeringsplassen i Åsleia, Eller ta turen ved Tisjøen grusveg (bomveg.) 

Gå veien inn til toppen. P: Rv 33 til Byrudstua, ta av mot Hurdal.  På begge steder er det 

natursti fra kl.10.00. Det er Mistbergets venner som arrangerer «Mistbergdagen» så vi 

oppfordrer alle til å bli med. Hvis noen trenger skyss inn til toppen er det bare og møte opp 

ved bommen før kl.12.00. Program for dagen kommer litt senere. 

 

Tærudrunden på Råholt onsdag 5.september Kl.18.00 

Oppmøte på Gladbakk, vi går Tærudrunden som starter i krysset Tærudveien og Tærudåsen. 

Runden er 4,3 km. I krysset Tærudåsen, Tærudlia står neste skilt. (Tærudrunden) Runden går 

forbi Skaubanen og bort til E6. Følg merking mot vanntårnet og Råholt tilbake. 

Her lager vi litt ekstra som avslutning på årets sesong. 

 

 

 

Vi ønsker alle velkommen. Ta med gode sko, kaffe og noe å bite i. 


