
     
 

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 en del Turstisamarbeidet i Eidsvoll Frivilligsentral. Det er 11 turmål i 

brosjyren, men vi har med tur Dokken og Dokneshuken. I år er det jubileum og vi har fått 

midler til ny brosjyre, som kommer i løpet av 2019. Vi skal ha feiring på noen av turene, 

sammen med lag foreninger i Eidsvoll som gjennom ti år har vært med og gjort en flott jobb 

for å skape aktivitet og bedre turstier. Alt er ikke helt klart ennå, her blir det overraskelser. 

 

 Vi ønsker alle velkommen liten og stor, unge og eldre. 

 Ta med gode sko, kaffe og noe å bite i. 

 

 

 

Plan for Høsten 2019: 

 

Gullverket, tirsdag 6. 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 

 

Industrihistorisk sti, Eidsvoll Verk, torsdag 15. august kl. 18.00  

Her blir det 10 års markering sammen med Eidsvoll Amatørteater 
Vi møtes på parkeringsplassen til Eidsvoll bygningen. Turen går i flotte omgivelser ved Andelva. En 

hyggelig gåtur på industrihistorisk grunn.  

 

Finnkolleden tirsdag 20. august kl. 18.00 

Vi møtes på p-plassen. Rv 181 mot Nord – Odal, venstre opp Finnbråtavegen, høyre i krysset 

på toppen – og etter ca. 50 m ser dere starten på turløypa på venstre hånd. P ca. 50 m 

videre/inn til venstre etter feristen. 

 

Nabbedagen: Ninabben på Minnesund søndag 25. 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 1. 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. 

 

 

 



Kulturhistorisk sti, mandag 2. september, Eidsvoll Sentrum kl. 18.00.  

Vi møtes på Prestegårdtunet, går over Møllerhaugen og nybrua inn i Sundet. Opp på 

Sundtoppen, over gamlebrua og jernbanen. Kultursti om kilden. Opp til Badet kultur tun og 

tilbake til Prestegårdstunet. 

 

 

 

Lørdag 7. september kl. 11–13 holder vi sammen med Gladbakk`s venner en formiddags 

kafe med underholdning. 

 

Her kommer Erik Lukashaugen med visekonserten Hans Børli i ord og toner. Han har gitt ut 

to album med tonesatte tekster av «skogens dikter» og gjennomfører over 100 konserter årlig 

hvor han tar med publikum med på en musikalsk og lyrisk reise i den populære 

tømmerhogger-dikterens univers.  

 

Er det flott var og mange som har lyst avslutter vi dagen med Tærudrunden.  

 

Dette passer supert som en flott avslutning av våre 

Postkassetrimturer i jubileumsåret 2019. 

 

 

BLI MED PÅ TUR. 
 

 

Og hyggelig avslutning av jubileet. 
 

 

 


