
Overnattingstur til Haslumseter kapell 
10-11 januar 2015 

 

Helga 10-11 januar drar vandrerne i Kolsås på overnattingstur til Haslumseter kapell i Bærumsmarka. Vi 

var der i fjor også, og som i fjor har vi ansvaret for kapellvakt og for gudstjenesten kl 12 på søndag.  

 

Dessverre er det dårlig føre i marka. Det er ikke skiføre i dag, og selv om det er meldt noe nedbør innen 

lørdag, er det sannsynlig med regn/sludd like mye som snø. Det er derfor svært usikkert om det blir skitur; 

mest sannsynlig blir det fottur. Det er uansett glatt, så godt skotøy som tåler snø/slaps og is er viktig. 

 

Dersom det blir skitur, får dere beskjed (telefon/sms) fredag kveld eller lørdag morgen. Merk oppmøtested 

og tid. Dersom dette endres, får de som har meldt seg på beskjed på telefon/sms. 

 

Det er 3-4 km å gå til Haslumseter fra Burudvann, så pakk i en sekk det er greit å bære. Men vi skal sove 

inne, så sekken blir sikkert lettere enn på mange andre turer.  
 

 
 
 

Oppmøte:  Lørdag 10 januar kl 12, P-plass ved Burudvann 
 

Retur: Søndag 11 januar kl 16, samme sted. 
 

Pris: Turen koster 100 kr – betales ved oppmøte, det inkluderer overnatting og middag lørdag  
 

Påmelding: Sverre på mail (sverre.alvik@dnvgl.com), innen fredag 9 januar kl 1200. 
 

Pakkeliste: (pakkes i en sekk det er greit å bære)

 Gode sko som tåler snø/sludd/is 

 Turbukse/tur-jakke 

 Gamasjer (hvis du har og det ikke 

er strikk på skibuksa) 

 Fleece/ullgenser 

 Ulltrøye/stilongs 

 Ullsokker 

 Lue/votter/evt.buff 

 Sovepose 

 Laken 

 Toalettsaker 

 Matpakke til 3 måltider 

 Drikkeflaske (kun til turen opp) 

 Godteri til lørdag kveld  

 Litt penger til kiosk søndag (salg av 

brus/vaffel/sjokolade) 

 Tykke ullsokker eller Innesko/crocs  

 Innetøy, helst speiderskjorte/skjerf 

 Ullsokker og undertøy skift 

 Lommelykt 

 

Dersom noen foreldre har lyst og anledning til å være med, er dere hjertelig velkommen! Vi har 

ansvar for kapellvakt og gudstjeneste, og tar gjerne imot hjelp. 

 

Speiderhilsen fra Sverre (9716 6917) 

mailto:sverre.alvik@dnvgl.com

