Postkassetrimmen/ Turstisamarbeid 2016
Åpningen av årets Postkassetrim var en del av et arrangement i Vi bryr oss om Eidsvoll sitt
arrangement – Bli Kjent mat og natur. Et samarbeid mellom Eidsvoll og Hurdal Røde kors, Eidsvoll
bygdekvinnelag og Eidsvoll Frivilligsentral sammen med komite fra Vi bryr oss om Eidsvoll. Øvre
Romerike Hørselslag var til stede med info og hørselsprøver, Eidsvold værk Musikkorps stilte opp
foran i toget ned til brua. Eidsvoll Speidergruppe 3 sammen med Frivilligsentralen' laget fiskeplass og
andre aktiviteter nede ved Seterberget. Hjelpekorpset hadde vakt og de laget barkebåter med barna
som ble seilt nedover Andelva og hentet opp igjen av lettbåten. Barna ville jo ha de med hjem. . Et
meget vellykket arrangement, med fokus på gode matpakker og gode turopplevelser.

Spennende mat matpakker med internasjonalt preg og litt smaksprøver ved siden av. Tusen takk.
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Asbjørg Kjøren ble årets Postkassetrimmer i Indistrihistorisk sti, Andelva. Årets Premier er flotte fjøler
laget på Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter.

2

3

Hva skjer når man får en ide??? Jo man gjennomfører den. Henning synes det måtte en liten bro til
på plass nede ved Seterberget. Man må jo kunne komme seg over til den store øya også. Takk til
Statens vegvesen avdeling Oslo som har gitt oss brukt granittstein, avdeling drift i Eidsvoll kommune
som hentet steinen og til bror Erik som ble med å bygge steinbrua. Vi ønsker alle en riktig god
turopplevelse.
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Onsdag 25. mai gjennomførte Eidsvoll frivilligsentral ved Gågruppa og Snekkerboden på Gladbakk
og Løpsklubben 1814 dugnad i Tærudrunden.
Her ble det kjørt ut flere tonn med masse og laget mange meter med klopper.
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Årets tur i Tærudrunden ble avhold 25. mai (dagtid) rundt 20. deltagere.

Jorunn Hagen fikk premien i Tærudrunden.
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Årets Postkassetrimmer for 2015 Svinåsen-Hasler, Ronny Store.
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Årets tur til Hasler Svinåsen gikk på dagtid og da måtte det gjøres en dugnadsinnsats samtidig.
Nye skilter på plass.

Dugnad høsten 2016 – nye klopper kom på plass i stien opp til Tårnet på Dal.
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Dugnad på Dal.
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Turen til Finnkolleden. 7.juni Ny bok måtte på plass.
Mange bruker Finnkolleden og gapahuken der.

Postkassetrimmens vinner i Finnkolleden 2015 ble Jorunn Millidal.
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Eidsvoll Frivilligsentral og EIF Vandelag har nå blitt fadder for redningsbøyer ved brua i Andelva.
De ble satt opp 12.juni. Håper de får henge i fred og at ingen trenger dem.

Postkassetrimturen til Gullverket 15.juni på dagtid med Erik som guide.
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Vinnere i Postkassetrimmen. Ingrid Lise Beck vant i Gullverket

Yvonne Solberg ble vinner i Bokkedalen.
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Bokkedalen 21.juni. Postkassetrimmens midtsommertur til Bokkedalen i kveld ble en flott
opplevelse. Rundt 70 tok turen innom. Christine Strid og Rune Lien sang og spilte. Bokkedalsgjengen
med fruer serverte kaffe, vafler og pølser. Tusen takk til alle for en fin kveld.
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Blide karer i Bokkedalen som sto for pølsekoking.

Christine Strid og Rune Lien. De synes det var så koselig på tur at de holdt på i nesten to timer.
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«Ut i det blå» tur til Dokken og Dokneshuken ved Vorma. Onsdag 29.juni
12.00 Vi ønsker Skibladner velkommen til Eidsvoll.
Vidar Fjeld har inviterte oss til Gapahuken på Dokken. Gjennom turstisamarbeidet i Eidsvoll
Frivilligsentral har de i 2016 fått en del materialer til nye klopper. Skilt har de også fått. Det har blitt
merket og ryddet mange km med turstinett på Dokken og Frivilligsentralen gjennom
Turstisamarbeidet som har fått støtte fra Akershus fylkeskommune hvert år til dette arbeidet.
En flott tur til Dokken i dag. Noen gikk langt og noen kort. Dokken folket stilte opp og guidet oss
gjennom et flott nettverk av stier. Nede ved Dokneshuken var det servering av kaffe og kaker. De
hadde til og med salutt når Skibladner seilte stolt forbi. Tusen takk til Vidar Fjeld og hans mannskap
som laget en flott dag til oss. Det var mange som satte stor pris på det, rundt 80 stykker var med på
turen.

15

16

Høst.
Det ble en uforglemmelig tur til Trøllkjerka i Feiring tirsdag 9.8
Geologene Hanne Katrine (Katea) Svendby og Per Terje Osmundsen fortalte levende om stein,
mineraler og formasjoner på turen opp. Når vi kom frem var det nykokt kaffe og hyggelig velkomst.
Hans Ekornholmen holdt bergpreken, Norund Bamrud, Erik Hoel Skjønhaug og Kjell Asbjørn Bunes
underholdt med sang og musikk. Rundt 40 tok turen ut på en regntung kveld, det er jeg helt sikker på
at ingen angrer. Tusen takk til alle som bidro og til alle som kom.
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Fering, Mjøsstranda 17.8
Heldig vinner i Postkassetrimmen i Feiring, Rune Myhre fra Nannestad
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Dugnad i Fering 2016, ny bru og klopper i stien langs Mjøsa.
Feiring viste seg fra sin beste side på Postkassetrimmen 17.8 Takk for en flott tur...
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Årets Postkassetrim vinner i Stensby runden ved NEIL klubbhus på Minnesund, Berit Løkken fikk sin
velfortjente premie for 2015 i dag. I morgen tirsdag 23.8 var det ny tur, oppmøte ved klubbhuset.

11 stykker var med på turen, noen gikk langrunden på 6 km. Det ble kaffekos i gapahuken etterpå.
Takk for en fin tur.
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Jan Evang med hunden Buddy ble årets vinner av Postkassetrimmen på Nabben. Premien ble utdelt
på den årlige Nabbedagen søndag 28.8. Det var to døtrer som tok imot premien. Mellom 150-200 tok
turen i litt grått vær, men regnet holdt seg unna. Det var Natursti på vei til toppen for både voksne og
barn. På toppen koste alle seg med kaffe, boller, twist og saft. Takk til Minnesund vel for et flott
arrangement.
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Søndag 4. september var det tid for den årlige Mistbergdagen i regi av Mistbergets venner.
Postkassetrimmen i Eidsvoll frivilligsentral deltar på dagen. Vi har på forhånd delt ut årets
postkassetrimmer for 2015, Kenneth Haugseth fra Bøn. Det er natursti på vei opp fra Minneåsen og
Opsalteie i Åsleia, (nye parkeringa.) En hyggelig dag på toppen med salg av boller, pølser, kaffe og
lodd. Underholdning blir det også.

En fantastisk dag på Mistberget 4.9. En stor takk til Mistbergets venner som gjennom hele året
jobber for å legge tilrette for aktivitet. I år har de ferdigstilt parkeringsplassen, med midler fra
Frivilligsentralen og Akershus fylkeskommune. Ny gapahuk er på plass litt ovenfor gruvene.
Klokkerenghuken er navnet, alle materialene har de fått fra Klokkereng kara og skilt er laget av gutta
på snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter, men jobben med å sette den opp har Mistbergets
venner stått for. Litt hjelp til å bære materialer har de fått av turgåere, så dugnadsånden lever i
Mistberget.
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Årets siste Postkassetrim er gjennomført. Eidsvoll kulturhistoriske sti med start og stopp på
Prestegårdstunet. Flott tur med 15 deltagere. Takk for 13 flotte turer denne våren og høsten. Vi
utvidet med to turer i år. Rundt fire hundre har deltatt på turene og mange tusen bruker turstiene
hvert år.
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Elmer Cyvin fra Minnesund ble årets siste Postkassetrimmer som fikk premie. Han har gått Eidsvoll
kulturhistoriske sti og tatt turen opp på Sundtoppen sammen med hunden sin.

Alle 11 turene er gjennomført. Vi har hatt turer med mange deltagere og noen med få, men felles for
dem alle er at de er vellykket. Vi ser at alle lag/foreninger som har tatt ansvar for sine turer gjør en
kjempejobb og det blir stadig flere som bruker stiene. Bøkene skiftes oftere og brukere av stiene
forteller om turer og arrangement rundt om på møteplassene i skogen. Vi har gjennomført et stort
prosjekt i år og det er parkeringsplass ved Mistberget / Oppsalteie. Mange små prosjekter med skilt,
klopper, merking og rydding.
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Kulturgruppa i Feiringregjeringa i samarbeid med turgruppa søkte Frivilligsentralen' ved
Snekkerbodprosjektet om støtte til å arrangere helgekurs i markedsbodbygging lør. 27 og søn. 28
august. Det var 10 lag fra hele bygda som hadde meldt seg på kurs og det var behov for profesjonelle
tegninger og kursledelse. Vi bevilget kr. 5000,- til prosjektet og fikk avtale om at alle tegninger skulle
bli tilgjengelige for snekkerboden på Gladbakk ved behov.

Dette ble et meget vellykket kurs. 9 kjempefine boder ble laget. 2 dyktige snekkere deltok på kurset
som planleggere og hjelpere. Støtten ga muligheten for profesjonell hjelp og gjorde at kurset mulig.
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Tur til Lusivegg i Fering Søndag 2.oktober blei en strålende dag med masse folk. Plassen ligger på
grensa mellom Østre Toten og Feiring rett øst for allmenningshytta Bjønnhaugen. Vegen fra Dalen
(Sandvikbekken) var åpen denne dagen. Det er 1,7 km frem til hytta. Merket løype fra Bergersetra
ved Skomakertjernet. Diktlesning, gode foredrag og artige historier om Tures liv og levnet. Ca115
fornøyde turgåere koste seg i solveggen i strålende høstvær. Det blei en verdig ramme rundt
restaureringen av hytta som fremstår som et flott museum og turmål langt inne i skogen.

28

Gjennom året har snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter produsert mange ulike produkter. Her
er et lite utvalg av skilt. Vi har merket løype for sykkelklubben med 45 skilt, laget mange ulike typer
navn skilt til ulike foreninger, institusjoner og borettslag. Vi har også blitt en del av prosjektet som
Eidsvoll allmenning har startet i samarbeid med flere lag / foreninger. De har bestilt nesten hundre
skilt som blir produsert vinteren 16/17.
Alle premiene i Postkassetrimmen er produsert på snekkerboden og de har også laget små og store
fjøler til Eidsvoll 1814, det er kortreiste suvenirer. Alle inntekter på salg fra snekkerboden går tilbake
til boden, de kjøper nytt og oppgraderer utstyr.
Her noen eksempler. Sykkelklubben skal merke sin nye løype ved Eidsvoll verk skistadion og vi har
laget navneskilt til Solsiden.
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Innkjøp på slutten av året.

Lageret til Eidsvoll frivilligsentral med turbøker til postkassene begynte å gå mot slutten, vi har derfor
gått til innkjøp av 108 nye bøker. De kan hentes på Frivilligsentralen' ved behov.

Gutta på Snekkerboden, som jobber med skilt prosjektet i Eidsvoll Frivilligsentral er meget fornøyd
med nyinvesteringen. Ny bånd sag har kommet på plass til glede for alle som har aktivitet på boden
til Gladbakk aktivitetssenter.
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