
Postkassetrimmen 10 år i 2019, Snekkerboden og samarbeid. 

Vi åpnet  8.5 med en tur til Gapahuken i Tærudrunden. Rundt 40 med turgåere og musikanter tok turen 

ut. Eidsvoll Verk Musikkorps møtte oss ved Lionsbua og der ble det konsert. Anita Ødemark ble Årets 

Postkassetrimmer i Tærudrunden 2018. 

 

Årets postkassetrim til Neil ved Stensby 14.5. En glad gjeng i flott vår vær.  

 

Vinner 2018 i Neil Stensby løypa ble Aud Klanderud. Vi Gratulerer med fjøl fra Snekkerboden på 

Gladbakk 



20.5 Flott Postkasstrim tur langs Mjøsa i Feiring i kveld. Litt regn stopper ikke ivrige turgårer. Artig at det 

var flere deltagere fra Dal en fra Feiring, lokalt følge ved Kai Melby. Årets Postkassetrimmer 2018 ble 

Turid Løvøy Skogvold Engestubben, her representert ved mor Aud. 

  

5. juni Postkassetrim tur til Svinåsen og tårnet på Dal. Ved postkassa møtte vi Dal vel som stilte med 

nystekte vafler midt ute i skogen. Takk til Kari, Bente og Vidar for god servering og til rundt 15 deltagere 

for en fin tur. Postkassetrimmer 2018 ble Johan Høsteth. 

 

 

 

 

 



18. juni sommertur i Postkassetrimmen til Bokkedalen. Christine og Rune var med og det ble flott sang 

for de rundt 30 som tok turen inn i Styrimarka i kveld. Bokkedalsgjengen stilte med pølser, kaffe og 

kaker. Vinner ble  Bjørn Tore Lie, vi har dessverre ikke bilde av vinneren, men Bokkedals vennene stiller 

villig opp. 

 

 

 

Gjengen i Bokkedalen stiller opp med 

servering. Midtsommertur til 

Styrimarka har blitt en fin tradisjon. 

Christine Strid Johansen og Rune Lien 

har også vært med oss i flere år. Noe 

som blir veldig godt mottatt. 



26.juni – Rundt 60 tok turen til Dokneshuken. Her var vi samlet både små og store fra 0 til 91 år. 

Trekkspill og sang med Duomix. Skibladner kom og vi hilste den Velkommen til Eidsvoll. Takk for en 

super dag, med mange flotte sprekinger på tur. Stor takk til Dokken Vel som legger til rette og står for 

serveringen. 

 

 

 

Vi koste oss i solen og årets vinner 

av Postkassetrimmen 2018 ble  

Inger Bårtvedt. 



6 August. 15 deltagere trosset alle værmeldinger og møtte opp til Postkassetrimtur ved gruvene i 

Gullverket i kveld. Grethe Karin Madsen fortalte den spennende historien om gruvedriften. Hun ble også 

årets Postkassetrimmer i 2018. Vi gratulerer og takker for en fin kveld. 

 

15 august 10 års jubileums tur med Eidsvoll Amatørteater. 

Det ble en annerledes tur med fine opplevelser underveis langs Andelva i kveld. Eidsvoll Amatørteater 

hadde valgt seg ut Andelva runden til en litt spesiell jubileumstur. Vi møtte Herr og Fru Anker med 

familie, nøkken var på plass, små og store alver og gode fortellinger om livet i og rundt elva. Gitar, 

trekkspill, sang og allsang. Pluss at alle 45 deltagere fikk seg en flott tur. Amatørteateret hadde laget et 

flott opplegg for vårt jubileum. 

 



 

 

 

Anne Haugstulen ble årets Postkassetrimmer i Andelva runden. 



20. august hadde vi en fin tur i Finnkollen sammen med Eidsvoll Turlag. 11 deltager tok turen, det var 

nok flere som trodde vi skulle bli våte. Litt våte ble vi, men ikke mer en vi tålte.  

 

Årets Postkassetrimmer i Finnkollen 2018 ble Anders Modal 

 

Nabbedagen 25.8 

 

Den ble gjennomført av Minnesund Velforening med natursti og gratis boller og kaffe på toppen. 

Postkassetrimmen ved Frivilligsentralen' kunne dessverre ikke møte denne dagen. Lisbeth Tokerød fra 

Jessheim ble årets Postkassetrimmer på Nabben i 2018. 

 



Mistbergdagen 1. september. 

Startet med mye regn på morran. Tåka lå tett når vi kom til toppen, men det ble bedre utover dagen. 

Mange lot seg nok skremme av været i dag, men rundt femti tok turen. På toppen sto en glad gjeng fra 

Mistbergets vennen og sentralen klar med kaffe, pølser og boller.  

 

        

 

Det var to stykker som ble veldig fornøyd med å få følge av Frivilligsentralen' til tops i tårnet. Det ble litt 

bedre vær utover dagen og besøket tok seg opp. Det å starte kl. 10.00 på en søndag er nok  i tidligste 

laget, spesielt når været ikke er på vår side. Årets Postkassetrimmer på Mistberget 2018 ble Marianne 

Dyre og "gjengen" her representert med Maiken. 



2 september gikk årets siste Postkassetrim tur. Eidsvoll kulturhistorisk sti, ble en fin kveldstur. 

Postkassetrimmer 2018 ble Sigrid Schjønnesen, hun er en ekte Postkassetrimmer som har vært med på 

mange turer gjennom 10 år. 

 

 

 

7. september ble en flott formiddag på Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen Erik Lukashagen 

med ord og toner fra Hans Børli og litt fra eget skattkammer satte 70 gjester i god stemning. Og med 

hjemmebakte kaker fra damene i Gladbakks venner og litt vafler fra Øivind ble dette hva man kaller 

velykket og en fin avslutning på Postkassetrimmens 10 års jubileum. Takk til alle som kom og til alle som 

har vært med på årets turer. 

 

 

 

 



Snekkerboden: 

Denne våren har Snekkerboden lagt ned mye arbeid i blomsterkasser som har blitt satt ut på Gladbakk 

Aktivitetssenter og Råholt Bosenter. 3 store og 3 enkelstående. 

Det ar det vært stor dugnadsånd. Beboerforeningen har tatt initiativ og Frivillige fra Frivilligsentralen og 

Eidsvoll Revmatikerforening har bidratt. Snekkerboden har bygd kasser og det er klipt, ryddet og pyntet. 

Et.eks: 

 

 

 

Turlaget er en aktiv samarbeidspartner og vi har laget mange skilt til dem i 2019. det har også blitt laget 

flere kommuneskilt som er satt opp rundt i skogene. 

 

 

 



Andelva – 12.6 innlegg på facebook: Jeg kjenner jeg blir litt lei meg. Vi bygde brua i 2015 og mange 

bruker dette flotte turområde. Vi hang opp redningsbøyer for at område skulle være trygt, nå er begge 

borte. Det har vært behov for disse og jeg vet at det er viktig. Vi i Frivilligsentralen er faddere for 

bøyene. Mange kommuner, lokale havnemyndigheter, velforeninger, marinaer og grendelag engasjerer 

seg for å gjøre nærmiljøet tryggere og de bør få henge i fred. En komplett og fungerende livbøye er 

viktig når ulykken er ute, og bøyefadderne bidrar til å redde liv. Begge bøyene ble borte våren 2019. En 

kom på plass igjen og vi fikk to nye. 

Innlegg fra gruppa Råholt Nabovarsel.18.juni, Jammen kan man ha stor nytte av Facebook.Da er 
livbøyen på plass igjen. Gubben fisket den opp igjen med fiskestang ved brua over mot Bøn da den kom 
flytende nedover elva forleden dag. Skjønte hvor den hørte hjemme etter at jeg så innlegget her 
tidligere. 
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4. juni var ny bøye alt på plass. En kom til rette og en ny. Vi har opplevd mye trøbbel i Andelva denne 

sesongen. Olav fra EIF Vandrelag måtte også rykke ut for å reparere et lunsj bord som ikke fikk stå i fred. 

 



19. august. Fikk vi atter en gang melding om livbøye på avveie, nå lå den på land på andre siden av 

Seterberget. To karer tok utfordringen, det ble en tur i "bushen". De kom tilbake med bøya, litt våte og 

litt brent av brennesle, men like blide. De fikk den på plass igjen. 

 

 

 Samarbeid med Eidsvoll Sykkelklubb. 24. juni Endelig er gutta kommet i gang med årets samarbeids 

prosjekt. Eidsvoll Sykkelklubb har fått støtte av #sparebankstiftelsen til terrengsykkel bane for de 

minste. Vi fikk støtte til utsyr på Snekkerboden i fjor. Litt samarbeid er positivt, så denne uka jobber 

gjengen med å lage hinder. Gutta jobbet på spreng i to og en halv dag. 5 hindre ble laget. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sparebankstiftelsen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCbAEyhH_2gsvj3eA_4V-EGEHre90YAqeV_wVwnjpow7Zc-2LnRW2o-6LRqXvsnS6XK7zVcwjF1q8K7aewxe5aXfhJGf2ZHXpJEK-jQ1IjuP2ZsZ9KO_nIJfzSCi4Js5skbcR3rt2p4Rnns4wrY6I5uEVFBAs4mDxTalRXY2_wwyoExwKZcxj4-5lubziW_LTOs-tSUv3sZTRIuRPvqgq9SiIhr8WYHRDWseGLHTa8K1q_ej0JXSDOa9gczi9QmTlwptRrPeqPK_JBx-IuFCnkstXQM-Ha5rJjE9zbYDUwARK-vM0dFgDU3NuJxZLCMUESslOgI2YmUjCRVocr7Ia8C8g&__tn__=%2ANK-R


 

 

19. september fikk vi være med å åpne Eidsvoll Terrengsykkel park for barn. Var forresten mange store 

som koste seg der også.  Snekkerbodens bidrag med å bygge hinder på forsommeren hadde kommet til 

sin rett og det var fint å se hvor mange som koste seg og synes dette var gøy. Gratulerer til 

sykkelklubben med nytt anlegg og vel utført jobb.  

 

 



10. juli - Frivillige i sentralen, Løpsklubben 1814 og Lions i Sørbygda har lagt ned mange timer frivillig 

arbeid for å skape den fine raste plassen i Tærudrunden. Denne sommeren skulle vi oppleve et hærverk 

som kunne fått store konsekvenser. Noen synes det var veldig gøy å ødelegge og forsøkte og tenne på 

krakker. 31. juli tok Lions Eidsvoll sør ansvar og ryddet opp. 

 

 

 

Godt samarbeid er gull verdt. 8 august kom nye krakker på plass i Tærudrunden. Takk til Lions Eidsvoll 

Sør. 



12. september ble en aktiv dag. Vi ga ut skilt til Nordre Eidsvoll Idrettsforening som jobber både med 

tursti og skistadion. Så kom Dal Vel og henter flere tur bøker til Svinåsen og Tårnet på Dal. Flott med 

mye aktivitet i bygda. Vi leverer ut flere og flere bøker for hvert år. 

 

Nordre Eidsvoll idrettsforening ga seg ikke med skilt, her har vi laget nr. Fra 1 til 100. Dette skal benyttes 

til stolpespons; foreldre/foresatte og andre som er glad i skiløypa på Stensby får muligheten til å "leie" 

en lysstolpe og få navnet sitt på tavla på stadion. 

De skal også brukes til aktiviteter/trening ala intervall og annen lystbetont trening. Spurt ifra oddetall, gå 

på partall. Førstemann til stolpe 36 osv. Vi er imponert over kreativiteten og ønsker lykke til med 

prosjektet. 

 

 



Innimellom samarbeid og oppdrag er Snekkerboden glad i litt spesielle oppgaver av det mer kreative 

slaget, her har de kost seg veldig. 

 


