Røde kors turer 1. halvår 2018
Tur
nr.
1

Uke
nr.
15

Dag/dato

Start

Slutt

Tur

Ansvarlige

Beskrivelse

Lørdag, 14. april

13:00

15:00

Sandvedparken
Sandnes

Ellinor
Hoemsnes
Tlf. 48181638

2

17

Torsdag, 26. april

18:00

20:00

Hundvågtur Lundsneset

Per Jotun
Tlf. 99710347

3

19

Tirsdag, 08. mai

18:00

20:00

Storhaugturen

Oda Strand
Mindrebø
Tlf. 45221162

Møtested: Sandnes busstasjon, Lekeplass
Litt om turen: Området som ligger midt i Sandnes, gir deg
fort følelsen av å være ute i naturen. Vi går langs med
bekken som er på sin ferd mot fjorden. Barn kan leke på
flere lekeplasser langs turen. Samme vei tilbake. Ganske flatt
terreng med grusvei. Passer også for barnevogner.
Frivillige som er med på turen: Tormod Olsen
Møtested og hvordan komme til møtested: Kiwi Hundvåg,
ved avkjøring/rundkjøring til Lundsvågen. Holdeplassen
heter Lundshagen, rute 1 Hundvåg 17.30 fra By terminalen
spor 3, og fra holdeplass 40. Kl. 17.33 i Kongsgata. Det er
også mulig å ta rute 1, 17, 37, men da må du skifte buss i
Brislingveien på Hundvåg, det samme for rute 1 som går
Kl.17.22.
Litt om turen: Fra Kiwi Hundvåg/holdeplass Lundshagen går
vi ut mot Lundsvågen og videre turveien mot Lundsneset og
følger turveien som går rundt Hundvåg langs sjøen i retning
Trollskogen. Vi følger tur nr.2 Lundsnesturen av 52
hverdagsturer https://goo.gl/RKY3oH Alt etter vær og
interesse går vi så langt deltakerne vil. Etter Lundsneset er
det enkelt å gå inn til Hundvåg Ring og ta bussen tilbake til
byen.
Frivillige som er med på turen: Paul Erik Heldal
Møtested; Byterminalen. Oppe utenfor Rema1000
Litt om turen: Vi går rundt Storhaug langs sjøen. Det er en
flat tur som er lett å gå. Passer også for barnevogner.
Frivillige som er med på turen: Ubah Ali Adow

4

21

Lørdag, 26. mai

13:00

15:00

Tur rundt Stokka
vannet

Zafar Poyan
Tlf.97085741

Møtested og hvordan komme til møtested: Trafostasjonen
Madlaforen (med kunstverk på veggene). Med buss til
Madlaforen eller Madlakrossen.
Litt om turen: Turen er meget populær, den er enkel og
passer for alle. Den er ca. 8 km lang og går rundt en vakker
innsjø med flott kulturlandskap, gamle naust og til og med
noe skogkledt terreng.

5

23

Onsdag, 06. juni

18:00

20:00

Tur rundt
Hålandsvatn

Tormod Olsen
Tlf. 48181638

Frivillige som er med på turen: Naomi Veselovsky
Møtested og hvordan komme til møtested: Endrestø Nord
Det er Buss nr.3 som går dit.
Litt om turen: Rundt Hålandsvatnet er en fin tursti. Vi går
gjennom skog- og landbruksland. Der er også gapahuk der vi
kan spise niste. Varighet er ca. 2-3 timer.

6

24

Lørdag 16.juni

13:00

16:00

Sommeravslutning
Med grilling og
aktiviteter
Ullandhaug/Sørmar
ka

Oda Strand
Mindrebø
Tlf. 45221162

Frivillige som er med på turen: Ellinor Hoemsnes
Møtested: Parkeringsplasser ved Ullandhaugtårnet
Litt om turen: Vi møtes på parkeringsplassen og går et
stykke til grillhuset. Familievennlig område og passer til
grilling og leking.

Frivillige som er med på turen:. Ubah Ali Adow

NB! Søk på Facebook: "Turguppe Røde Kors", bli med i gruppen, og inviter familie og venner!

