
TURSAMARBEID, SNEKKERBODEN OG POSTKASSETRIMMEN 2018 

Postkassetrimmen er 12 turmål i Eidsvoll som Frivilligsentralen sammen med lokale lag/foreninger 

jobber for at skal være gode turopplevelser. Vi har en bok på hvert sted som man kan skrive seg inn i 

og ut fra den trekker vi en vinner hvert år. Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter lager skilt 

gratis til alle lag/foreninger som ønsker det. De har også laget alle premiene. 

Eidsvoll Turn fotball fikk 26.februar overrakt nytt skilt. Det er laget gutta på Snekkerboden på 

Gladbakk aktivitetssenter. 

 

 

      

 

      

 

      

Eidsvoll og Hurdal Røde kors ved 

Besøkstjenesten ønsket seg flere 

årer for loddsalg. Trond på 

Snekkerboden tok oppdraget. 

Minnesund Vel og Gågruppa på 

Minnesund har lagt ned en 

formidabel dugnadsinnsats for det 

nye Velhuset. Snekkerboden sposet 

skilt til det nye huset. 

I fjor ble det krakker på beboerne på 

Råholt Bosenter, i år kom bordet til 

å sette kaffekoppen på  



 

 

14. mai var det tid for årets første tur i Postkasstrimmen som ble en flott kveld. Sammen med 

Eidsvoll Turlag gikk vi Finnkolleden. 14 deltagere og flere som aldri før hadde gått turen. Eva 

Sandstad fikk premie som årets Postkassetrimmer 2017. En fornøyd vinner med premie fra 

Snekkerboden på Gladbakk. 

 

 

13. mai var det stor dugnad for å 

pynte opp i Eidsvoll sentrum. På 

forhånd hadde vi blitt kontaktet for 

de ønsket seg blomsterkasser. 6 

flotte kasser ble levert fra 

Snekkerboden. 

Snekkerboden stiller opp for mange 

lag og foreninger. Her er det Lions 

som har fått gevinster til sitt lotteri 

til inntekt for prosjektet «barnehjem 

i Litauen» her er det en gruppe 

ivrige damer som jobber for å skaffe 

penger til det barnehjemmet selv 

ønsker seg. 



   

 

 

23. mai. En flott tur i Postkasstrimmen, rundt 30 deltagere som koste seg langs Andelva og avsluttet 

med kaffekos ved Seterberget. 

 

Årets Postkassetrimmer i Indistrihistorisk sti Andelva ble Linda Laasby.

  

 

 

 

15. mai leverte vi ut nytt skilt. Knut 

er strålende fornøyd med nytt skilt 

til Gapahuken ved tårnet på 

Hasleråsen. – med Knut 

Skyttersæter. 

16. mai var 3. Eidsvoll speidergruppe 
som har fikk skilt av Gutta på 
Snekkerboden. De skal opp på 
speiderhus og gapahuk. 
 

https://www.facebook.com/dalerstedet
https://www.facebook.com/dalerstedet


28.mai Postkassetrimmen til Neil Stensby. Takk til Vegard Julsrud som stiller opp som vertskap. Turen 

ga noen av oss en overraskelse, vi ble både våte og møkkete. Årets Postkassetrimmer Tone 

Asbjørnslett fikk sin premie som postkassetrimmer i 2017. 12 deltagere. 

 

 

1.juni. Blide gutter fra Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen. I dag var vi 

invitert inn til Sparebankstiftelsen DNB. Her var det lag/ foreninger og kommuner fra hele Romerike 

som fikk støtte til mange ulike prosjekter. Veldig gledelig å se at Eidsvoll var godt representert. Gutta 

reiste fornøyd hjem med 186 000,- til verktøy og maskiner. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vegard.julsrud?fref=mentions
https://www.facebook.com/sparebankstiftelsen/?fref=mentions


6.juni var Postkasstrimmen på Svinåsen og tårnet. 18 stykker tok turen og vi har kost oss. Premien ble 

delt ut til Linda Børseth, takk til Kari og Bente fra Dal vel som ble med oss på turen. 

 

 

 

11. juni.  Fin tur i kveld Kulturhistorisk sti, 12 stk. ble med på vandring fra Prestegårdstunet, 

Sundtoppen, inn til Wergelandskilden. Her var det en spennende utstilling som elever ved 

Kulturskolen har laget. Årets Postkassetrimmer 2017 ble Tove Thomassen. 

 

 

 

 



20. juni ble flott sommerkveld i Bokkedalen. Ca. 40 tok turen og fikk servering av Bokkedalsgjengen 

og musikk ved Christine Strid Johansen og Rune Lien. Det har blitt en fin tradisjon i Postkasstrimmen 

å markere midtsommer i Styrimarka. Takk til gjengen som legger til rette for oss, musikere og alle 

som tok turen. 

  

  

                          

26.juni tok Ludvig og Frivilligsentralen turen til Sundtoppen og hang opp igjen Postkassa. Ny bok kom 

på plass og nå håper vi den får være på toppen. Vi fikk melding om at boka var borte og postkassa 

revet ned. 

 

May Kristiansen fra Frilset ble årets 

Postkassetrimmer 2017 i Bokkedalen. Hun er 

en ivrig bruker av turstien i Styrimarka 



27. juni tur til Dokneshuken og velkommen til Skibladner. Med disse bildene fra en flott sommertur 

til Dokneshuken ønsket vi Skibladner velkommen til Eidsvoll og alle en riktig god sommer. Tusen takk 

til Dokken vel for god organisering og til Bjørn Erik Nyberg for fint foredrag. 

 

  

  

Dokneshuken kom med i fjor og har derfor fjøl for inneværende år. Vi må ta et grep for å komme på 

tur, vi trekker alltid vinneren fra fjorårets bok for å få med hele året. Årets Postkassetrimmer 

Dokneshuken Åse Marit Harmens (2018)   

 

 



13.august ble det en flott tur i Gullverket. Takk til Grete Madsen fra Guldværket Cirkumferens for 

spennende og kunnskapsrik omvisning og til alle som var med og gjorde turen så hyggelig. 

  

  

22.august tok 10 deltagere turen med Postkasstrimmen i Feiring i kveld, mye vind men flott turvær. 

Takk til Kai Melby for lokalt følge på turen. 

  

 

 

Elsa Bjørnstad er en ivrig trimmer 

langs Mjøsa i Feiring og i 2017 ble 

hun årets Postkassetrimmer. Vi 

gratulerer med fjøl fra 

Snekkerboden på Gladbakk. 

Årets Postkassetrimmer i 

Gullverket 2017. Susan 

Finsbråten. 

https://www.facebook.com/cirkumferens/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAne549Jrb3HwjzPSJTRiIx4eOVS4WLf2QqiWgB-zARoJ6ryH97hW4ZTm9Gr-gYxjoDosFGeVivXgpDIxwFj2cHVBT6PxpYLI73I_KK435eJdCigzQz4tmLU-THH-m0NSKHo32NpYPEq9GFQ1Sv7ckLgO-0J1S30tFfgjbSerF-yQ79B6RkQA&__tn__=K-R


26. August ble det en fin tur til Nabben på Nabbedagen. Terje Kjørsvik rettet og delte ut premie for 

årets natursti quiz. Minnesund Vel stilte med gratis kaffe og boller på toppen. En fin tradisjon 

sammen med Minnesund vel å ta Postkassetrimmen på Nabbedagen. 

  

 

 

2.september. En flott dag på Mistberget. Vanskelig å si hvor mange som tok turen. Noen kom til 

toppen og koste seg der lenge, mens andre gikk raskt ned igjen. Men at det har vært godt over 

hundre på tur til topps er vi sikre på. Takk til Eidsvoll janitsjar som spilte ved Opsalteie og Minneåsen. 

Eidsvoll Blåseensemble tok turen helt til topps og spilte der, dette er en super tradisjon. En fin dag 

sammen med Mistbergets venner anno 1985 og Postkassetrimmen. 

Årets Postkassetrimmer 2017 på Mistberget ble Jan Øyvind Holdhus. 

  

  

Årets Postkassetrimmer 2017 på 

Nabben Ida Skatvedt. 

 



 

5. september. En flott avslutning av årets Postkassetrim. 45 deltagere ble med på Tærudrunden og vi 

hadde servering i gapahuken. Takk for hjelpen og veldig god eplekake Inger og Per Arne Kjøren.  

  

Årets Postkassetrimmer i Tærudrunden ble Eli Sannerhaugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lager en tur i året til disse 

turmålene og i år har det vært med 

ca. 500 personer på de organiserte 

turene. 

Vi ønsker å få med nye brukere på 

våre organiserte turer for å vise 

frem muligheter. Det har vært 

mange med oss i år. 

 Det er mange som benytter seg av 

turstiene hele året og vi merker godt 

at vi skifter ut bøker oftere en bare 

for et par år siden. Det er flott å se 

at det er flere og flere som bruker 

alle de flotte turstiene vi har i 

Eidsvoll. 

 Vi takker for en flott sesong og 

gleder oss til neste år, da skal vi gå 

Postkassetrimmen for tiende gang.  

Takk til alle som har vært med på 

årets turer. 

 



I februar kom gutta på Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter med ønskeliste, vi trenger litt nytt 

utstyr var budskapet, de fikk sitt ønske oppfylt. Eidsvoll Frivilligsentral har bygd opp et team som 

jobber med turskilt og annet utstyr til alle lag/foreninger som jobber med Friluftsliv/turstier i Eidsvoll. 

Vi har produsert over 1000 skilt og mye annet. Søknad ble skrevet og Sparebankstiftelsen DNB støttet 

prosjektet med 186 000,- før sommeren og nå er de i gang med å plassere nytt flott utstyr, litt 

tilrettelegging må til. Blir spennende og se hva denne kreative gjengen kan få til nå med ny og større 

fres, bormaskin og høvel. 

 

 

 



Gutta på Snekkerboden fikk i høst ny fresemaskin fra #sparebankstiftelsen  
Den første store skiltbestillingen er nå klar til henting. Det er Bårlidalen Vel som gjør jobben med å 
rydde stier og merke. Vi har mange flotte turmuligheter i Eidsvoll og som dere ser her blir det ennå 
fler. 
Skiltprosjektet i Strandsåsen er i stadig utvikling og skiltene vi var så heldige at dere produserte for 
oss i fjor er satt opp for lengst! Nå gjenstår siste del av prosjekt Bårlidalen-Finstad før vi snuser videre 
på strekningen Finstad-Dal, slik at vi kan knytte de to turstinettene sammen.  
Vi har i høst lokalisert og ryddet stier på Finstad, samt definert hvor vi ønsker å ha ferdsel. Alt i 
samarbeid med grunneierne.  
Jeg tillater meg derfor å spørre om dere kan være vennlige å produsere et nytt parti skilter til oss. 
Stolpene er allerede satt opp, så skiltene blir montert så snart de er produsert. Skiltene er på vei og vi 
lager gjerne fler. 

 

 

Siste tilskudd til Snekkerboden og turstisamarbeidet i Eidsvoll er en bensindrevet Borrhammer. Den 

veier 11 kg pluss eske og utstyr. Denne gjør det lettere og forankre krakker og annet utstyr i fjell. Alle 

lag- foreninger som jobber med tilrettelegging av turstier kan få låne denne gratis ved å henvende 

seg til Frivilligsentralen. Denne er en del av utstyret vi har kjøpt inn for midler gitt av 

#sparebankstiftelsen våren 2018. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sparebankstiftelsen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCTQqhIsbH-dZlCE706XYu-BOtHrmzLoK0ObXbr9Ar9djaFUzYiJAFGSg7Sgi3YWFd6h89JNmM5o6cj5ZmiO4P_ZmdK1UjxrDJ_L4usJQAHg1HlWfJHVyZ841-7ZXgaGnBSg8MqpyrXKUbUPdW_hVOxhYrVEliIE6loQZwh3pCEov2ZN7vHzfq3oPK_476Fu10UQQO0vhE0sqIaV-sxAeCa-w7YT2PquZc2ihYzsA1vG5lbVY6HFcPJLkNB20Z4nXeoXb9sSB_XwGpqC0Ig2r4eOdml8vYvusdOz7uAzszhZkSjVe0OfHbaP0aa8Y_jueqbWedVBPEqNiJIPWaN2XOs_Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.591101150926641/1890959944274082/?type=3&eid=ARA1P6Qh_oCB5EAK2I-2OHpcOt1eiKKarvcDmSkFWnoyD38to1h5NUUj_TDNo99lgkhpXt9Fh0DIqfL7&__xts__%5B0%5D=68.ARCTQqhIsbH-dZlCE706XYu-BOtHrmzLoK0ObXbr9Ar9djaFUzYiJAFGSg7Sgi3YWFd6h89JNmM5o6cj5ZmiO4P_ZmdK1UjxrDJ_L4usJQAHg1HlWfJHVyZ841-7ZXgaGnBSg8MqpyrXKUbUPdW_hVOxhYrVEliIE6loQZwh3pCEov2ZN7vHzfq3oPK_476Fu10UQQO0vhE0sqIaV-sxAeCa-w7YT2PquZc2ihYzsA1vG5lbVY6HFcPJLkNB20Z4nXeoXb9sSB_XwGpqC0Ig2r4eOdml8vYvusdOz7uAzszhZkSjVe0OfHbaP0aa8Y_jueqbWedVBPEqNiJIPWaN2XOs_Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.591101150926641/1890959944274082/?type=3&eid=ARA1P6Qh_oCB5EAK2I-2OHpcOt1eiKKarvcDmSkFWnoyD38to1h5NUUj_TDNo99lgkhpXt9Fh0DIqfL7&__xts__%5B0%5D=68.ARCTQqhIsbH-dZlCE706XYu-BOtHrmzLoK0ObXbr9Ar9djaFUzYiJAFGSg7Sgi3YWFd6h89JNmM5o6cj5ZmiO4P_ZmdK1UjxrDJ_L4usJQAHg1HlWfJHVyZ841-7ZXgaGnBSg8MqpyrXKUbUPdW_hVOxhYrVEliIE6loQZwh3pCEov2ZN7vHzfq3oPK_476Fu10UQQO0vhE0sqIaV-sxAeCa-w7YT2PquZc2ihYzsA1vG5lbVY6HFcPJLkNB20Z4nXeoXb9sSB_XwGpqC0Ig2r4eOdml8vYvusdOz7uAzszhZkSjVe0OfHbaP0aa8Y_jueqbWedVBPEqNiJIPWaN2XOs_Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/hashtag/sparebankstiftelsen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_vCgsPZNm_6lMUJDLXA7Bqc8k5d_xJIMla0zbI6UiE-CAr3z68WVKcYWId6tigPk48PS72MQn6J9ehIMQzAcwnsdJMCvlRC5mAuGcq8l0N4VC2edeK4RuU7ORcgwKxwIyicoQNa8rqCAjhyE4ucLHCZobjufH03j3qB68u99VSSj6cgvDDQMjoyaA0urED_aBzzRO10eJWBIzZ4sk8bVD7GP4_gSXK8vuUXzQng-xbrEdb_8JAV9U0VgeBWEvztj1_csUOhbhqvLc7I_AWWUwsf3wfYCCd2JRqgkufQFkfDgH36FDV8_0T6JnIVCm0kCpE8Nyxszutg51sayIDHhSEQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.643832348986854/1906928292677247/?type=3&eid=ARCz3zzq5ykHmMuRO4A691-u8Gs5YYDzKuep7aVdUK5uH7YFUfyhpbG1KZuhCHQ8L0w7PHNmUzizN9Ji&__xts__%5B0%5D=68.ARD_vCgsPZNm_6lMUJDLXA7Bqc8k5d_xJIMla0zbI6UiE-CAr3z68WVKcYWId6tigPk48PS72MQn6J9ehIMQzAcwnsdJMCvlRC5mAuGcq8l0N4VC2edeK4RuU7ORcgwKxwIyicoQNa8rqCAjhyE4ucLHCZobjufH03j3qB68u99VSSj6cgvDDQMjoyaA0urED_aBzzRO10eJWBIzZ4sk8bVD7GP4_gSXK8vuUXzQng-xbrEdb_8JAV9U0VgeBWEvztj1_csUOhbhqvLc7I_AWWUwsf3wfYCCd2JRqgkufQFkfDgH36FDV8_0T6JnIVCm0kCpE8Nyxszutg51sayIDHhSEQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.643832348986854/1906928292677247/?type=3&eid=ARCz3zzq5ykHmMuRO4A691-u8Gs5YYDzKuep7aVdUK5uH7YFUfyhpbG1KZuhCHQ8L0w7PHNmUzizN9Ji&__xts__%5B0%5D=68.ARD_vCgsPZNm_6lMUJDLXA7Bqc8k5d_xJIMla0zbI6UiE-CAr3z68WVKcYWId6tigPk48PS72MQn6J9ehIMQzAcwnsdJMCvlRC5mAuGcq8l0N4VC2edeK4RuU7ORcgwKxwIyicoQNa8rqCAjhyE4ucLHCZobjufH03j3qB68u99VSSj6cgvDDQMjoyaA0urED_aBzzRO10eJWBIzZ4sk8bVD7GP4_gSXK8vuUXzQng-xbrEdb_8JAV9U0VgeBWEvztj1_csUOhbhqvLc7I_AWWUwsf3wfYCCd2JRqgkufQFkfDgH36FDV8_0T6JnIVCm0kCpE8Nyxszutg51sayIDHhSEQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.591101150926641/1890959944274082/?type=3&eid=ARA1P6Qh_oCB5EAK2I-2OHpcOt1eiKKarvcDmSkFWnoyD38to1h5NUUj_TDNo99lgkhpXt9Fh0DIqfL7&__xts__[0]=68.ARCTQqhIsbH-dZlCE706XYu-BOtHrmzLoK0ObXbr9Ar9djaFUzYiJAFGSg7Sgi3YWFd6h89JNmM5o6cj5ZmiO4P_ZmdK1UjxrDJ_L4usJQAHg1HlWfJHVyZ841-7ZXgaGnBSg8MqpyrXKUbUPdW_hVOxhYrVEliIE6loQZwh3pCEov2ZN7vHzfq3oPK_476Fu10UQQO0vhE0sqIaV-sxAeCa-w7YT2PquZc2ihYzsA1vG5lbVY6HFcPJLkNB20Z4nXeoXb9sSB_XwGpqC0Ig2r4eOdml8vYvusdOz7uAzszhZkSjVe0OfHbaP0aa8Y_jueqbWedVBPEqNiJIPWaN2XOs_Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/eidsvollfrivilligsentral/photos/a.643832348986854/1906928292677247/?type=3&eid=ARCz3zzq5ykHmMuRO4A691-u8Gs5YYDzKuep7aVdUK5uH7YFUfyhpbG1KZuhCHQ8L0w7PHNmUzizN9Ji&__xts__[0]=68.ARD_vCgsPZNm_6lMUJDLXA7Bqc8k5d_xJIMla0zbI6UiE-CAr3z68WVKcYWId6tigPk48PS72MQn6J9ehIMQzAcwnsdJMCvlRC5mAuGcq8l0N4VC2edeK4RuU7ORcgwKxwIyicoQNa8rqCAjhyE4ucLHCZobjufH03j3qB68u99VSSj6cgvDDQMjoyaA0urED_aBzzRO10eJWBIzZ4sk8bVD7GP4_gSXK8vuUXzQng-xbrEdb_8JAV9U0VgeBWEvztj1_csUOhbhqvLc7I_AWWUwsf3wfYCCd2JRqgkufQFkfDgH36FDV8_0T6JnIVCm0kCpE8Nyxszutg51sayIDHhSEQ&__tn__=EHH-R

