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Rapport Turstisamarbeid og Snekkerboden 2020 
 
Vi har gjennom 11 år samarbeidet med mange lag/foreninger i tursamarbeidet i Eidsvoll 
Frivilligsentral. I 2020 laget en egen side på kommunens hjemmeside, her la vi ut alle 
turer som ble meldt inn til sentralen. Vi håpet å få til minst en tur i mnd. Og en til alle 
Postkasstrim turene. Covid-19 kom og ødela litt, men noe fikk vi til. 
 
Januar: Bokkedalen, tilbakemelding fra gårdsdagens måneskinnstur. 
Godt oppmøte på årets måneskinnstur  
Månen kom også fram¨, etter hvert. 
Takk til alle som møtte og til gode hjelpere! 
En spesiell takk til turlaget for godt samarbeid. 
 

 

Og flittige karer fra Feiring har i dag vært i Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter 
og laget benker til skøytebanen i Feiring. 

         

               

Det er ikke den ting gutta på 
Snekkerboden ikke kan få til. 
Her har de laget espalier til en 
gammel og god 
porselensplante. 

Øl kasser laget på 
Snekkerboden, en 
bestselger julen 2019 og 
2020 
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 I mars gikk Snekkerboden på Gladbakk Aktivitetssenter ut etterlyste gamle krakker av 
dette slaget, som noen kanskje hadde satt bort. Noen fikk de inn: 

 

Gutta på Snekkerboden som er noen av de mest ivrige frivillige jeg vet om, pleier å ha fri 
på fredag. Men når bestillinger står i kø og de har så mange ideer at de nesten ikke får 
sove - så jobber de. 
I mars produserte vi Ti på Topp skilt som hele Romerike får glede av. 40 små og 20 store 
med skrift på begge sider. Så har de fylt opp i utstillingen på Gladbakk Aktivitetssenter.  
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Mars: Gutta på Snekkerboden holdt motet oppe med hjemmekontor. Blomsterkasser og 
årstidskalender for Demente er det de har jobbet. Viktig å holde seg i aktivitet.  

  

I mars oppfordrer vi alle våre samarbeidspartnere i Turstisamarbeidet til å hente inn 
turbøkene i postkassene. Vi ønsket at alle skulle gå tur, men det var ikke tid for å skrive i 
bøker og bruke samme kulepenn. De ble fort savnet, ble lagt ut igjen i juni. 
 
 

 
 

 

Til påske kom endelig vår nye 
Postkassetrim brosjyre. Den ble delt 
ut på Cirkle K på Eidsvoll Verk og hos 
oss på Gladbakk. Vi delte den også 
ut gjennom BliMed.  

Det ble stor etterspørsel, alle ville ut 
på tur denne våren. 
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April: Årets Postkassetrimmere for 2019. Bokkedalen er først ute med sin vinner Øidis 
Øines her med barnebarnet Sverre på fanget. Vi gratulerer  
 

 
 

Kai pusset i vinter opp en gammel krakk som vi hadde så lyst til å bruke ved Andelva, 
Seterberget. Nå festes den på plass og vi får samtidig prøvd borrmaskinen som tilhører 
Frivilligsentralen og er til utlån. Alle som jobber med tilrettelegging av turområder kan få 
låne den. 
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Selv om vi ikke organiserer turer er det ingen tvil om at Postkassetrimmens turer blir 
besøkt. Her har Eidsvoll Turlag delt ut prisen for årets Postkassetrimmer 2019 i 
Finnkolleden. Det ble Ludvig Fodstad som fikk prisen her sammen med Joel Johanessen. 
Vi Gratulerer  

 

 

Postkassetrimmen og Turstisamarbeid har mange ildsjeler og da er det veldig hyggelig 
når trekningen av årets Postkassetrimmer 2019 på Dokken og Dokneshuken ble nettopp 
en av dem. Eva Fjeld, vi Gratulerer. 
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Rolf Myrvold fra Råholt er en ivrig bruker av Tærudrunden i Postkassetrimmen. Han er 
trekt ut som årets vinner i 2019. Vi Gratulerer med flott fjøl fra Snekkerboden. 

 

I mai la vi ut dette: 

De siste to ukene har vi fått lov til å jobbe med ominnredning og plassering av verktøy på 
Snekkerboden. Tre stk. har jobbet 6 til åtte timer hver dag. Ut fra bildene i dag er jeg litt 
bekymret for om de blir ferdige, for nå sier de at de rydder. Men vi kjenner disse gutta 
godt, så de kommer nok i mål. 
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7.mai: Tusen Takk til Venke Bakken fra Råholt som ringte oss og lurte på om vi ville ha to 
stoler. De trengte oppussing, og Kai stilte opp. Hentet stolene tok de med hjem og skiftet 
treverk. Litt pussing og maling så vips er det to nye flotte stoler til glede for beboerne på 
Råholt Bosenter. 

 

 

De ryddet og organiserte på Snekkerboden i mai, men når det kommer skilt bestillinger 
var de klare. Nye skilt til Dokken vel. 
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Noen skilt fra Boden: 

 

 

Mai: Eidsivatinget med Rolf Thon i spissen bygger paviljong ved Andelva. Snekkerboden 
har blitt spurt og vi skal i første omgang bygge platting og levegger. Dette blir 
spennende. 
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28 mai var vi vært nede hos Snekkergutta og premiert Årets Postkassetrimmer 2019. 
Marie Larsen for Industrihistorisk sti, Andelva. Kari Skyttersæter for Svinåsen - Hasler. 
Gutta på Snekkerboden har jo laget disse flotte fjølene også. Vi gratulerer. 
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Trimgruppa i Feiring IL ved Kai Melby arrangerte i går vandring langs Mjøskanten. Rundt 
15 deltagere fordelt på to grupper. De var godt fornøyde tross tropevarme Takk til Kai 
som tok initiativ til turen. 

 

 

Juni: Gutta på Snekkerboden er helt utrolige. Etter over 400 timer i Andelva har de nå 
brukt denne uka på rydding og skilt bestillinger. 

 

August: DNT Eidsvoll Turlag jobber med å rydde i Finnkollen og se nye muligheter. 
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September: Gutta på Snekkerboden er nå ferdige med en velfortjent ferie. Vedlikehold på 
brua og krakkene på Seterberget er på programmet. Gutta er også i gang med krakker til 
Seilet scene i Indistrihistorisk park. 
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Friluftslivets uke 37. Mange fine arrangement, i dag på Eidsvoll Bygdetun. Vi har også 
noen flotte sprekinger som har blitt årets Postkassetrimmer 2019 i Feiring, Nabben og 
Neil Minnesund. Øyvind Bekkeli, Stian Andre Settensdal og Unni Edvardsen. Vi Gratulerer  

 

 

 

 

I september fikk vi beiset brua og 
alle krakkene på Seterberget. 

Vedlikehold er viktig. 

Og nå har vi jobbet med dette i 
mange år og det begynner å synes at 
vi må ta mer tak i den oppgaven. 
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Bygdetunet, masse aktivitet og konsert i Friluftslivets uke. 

 

Uke 37, tur langs Andelva. Utrolig glad for at så mange ville være med på sang tur og 
åpning av Seilet Scene. Tror jammen vi ble godt over 100. Samarbeid er tingen. 

Opus89, May Klinkenberg, Ordfører Vika m.flere var med og underhold langs turen og 
åpningen.  
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Siste arrangement i #friluftlivsuka i Eidsvoll med Friskliv og Mestringssenteret. Mange 
koste seg på tur.  

 

Veldig hyggelig å besøke Dagavdelingen og Vilberg Bosenteret i dag. Gutta på 
Snekkerboden har laget skilt til Snekkerbordet på Dagavdelingen. 
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Eidsvoll er heldig som har så mange flotte frivillige som jobber med turstier. Husk at alle 
skilt til stier i Eidsvoll får dere gratis på Eidsvoll Frivilligsentral, ved Snekkerboden. Her er 
det DNT Eidsvoll som er i aktivitet. De fikk også nye skilt høsten 2020 

 

 

Her har Snekkerboden laget skilt til Strandsåsens venner. Merkingen er et samarbeid 
mellom Finstad sportsklubb, Bårlidalen Huseierlag og Bårlidalen Vel. Nå er det over 40 
skilt som skal på plass i skogen, de ble i dag hentet av Knut Andersen.  
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Gjengen i Dal Vel gjør en flott jobb på turstien fra Hasler og opp til tårnet. 
De søkte selv #sparebankstiftelsen om midler til klopper og nå er de på plass. Eidsvoll 
kommune har sponsa ny parkering, vi klapper for super innsats.  
 

 

 
 

Nye skilt til Finnkollen og DNT Eidsvoll. 
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Kulturhistorisk sti Eidsvoll: Til tross for værgudene ble vi 10 stykker på en liten vandring 
fra Eidsvoll kirke i dag. Ingrid Grene Henriksen fortalte om kvinner før og nå i Eidsvoll. En 
tur innom Wergelandshaugen, hvor vi fikk høre om nye spennende prosjekter ble det 
også tid til. 

 

Årets Postkassetrimmer 2019 i Kulturhistorisk sti Eidsvoll ble Inger Tuv Nilsen. Vi 
gratulerer. 
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Oktober og november bød på mye vann i Andelva, enkelte steder på turstien er det 
veldig vått, helt under vann, glatt og møkkete. Men med gode sko og godt humør går 
turen fint. Lunsj på Seterberget ble litt vanskelig. 

 

I Oktober: Vinteren/vår 20 laget Snekkergutta våre flotte årstidskalendere til alle 
avdelinger på Vilberg Helsetun, Vilberg Bosenteret og Pålsejordet, superhyggelig å se 
hvor fine de var blitt og at de er tatt i bruk.  
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Veldig fint med ivrige frivillige. FAU ved Hoppensprett barnehage i Feiring ønsket seg 
skistativ. Stein Stensvold som bor i Feiring tok oppdraget og vips så var stativet på plass. 
Nå regner jeg med at barna bare venter på snøen. 

 

 

Noen ganger tar ting litt tid, men vi kommer som regel i mål.  Uke 46 fant vi de to siste 
vinnerne av Postkassetrimmen i 2019. Her kommer Gullverket, Nathalie Susanne Lund 
med hundene Carmen og Birk, de hadde tatt turen fra Hurdal til Gullverket i fjor sommer. 
Vi gratulerer. 
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Siste Postkassetrim vinner i 2019, Liv Andrea Lindstrøm Holen. Hun tok turen fra Oslo til 
Mistberget og var veldig stolt når hun turte å gå helt opp i tårnet sa hennes pappa. Så 
fint at vi fant deg Liv Andrea, og med litt nettverksarbeid og bekjentskaper klarte vi å få 
premien overlevert. Takk til Tine og Tanum Karl Johan. Vi gratulerer 

 

 

November: En liten rapport fra turgruppa i Feiring. De har bestilt nesten 80 nye skilt fra 
Snekkerboden og er nå i gang med å merke mer turstier i Feirings store skoger. Det har i 
løpet av helga kommet opp 20 nye skilt, så det er bare å komme seg ut på tur.  
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NYTT TILBUD FRA GUTTA PÅ SNEKKERBODEN TIL TURSTISAMARBEIDET. 

 

Borrmaskin, lett å bære i sekken. (innkjøpt tidligere) 

Vi fikk folkehelsemidler av Eidsvoll kommune på 10 000,- til innkjøp av diverse batteri verktøy 18 
wolt. Dette er sammen med Borrmaskinen til utlån,  alle lag foreninger som jobber med å 
tilrettelegge for friluftsliv kan ta kontakt med sentralen. Utstyret vi kjøpte inn har en verdi på kr.23 
000,- Snekkergutta i Frivilligsentralen som selger litt små ting som gaver la selv inn 13 000,- til dette 
utstyret. 

 

Ladestasjon for Pendelsag /vippesag, Vinkelsliper og drill. 

 


