
Oppdatert 24. august 2015 

 

 

    Rutiner for natteravn-vandring på Høyenhall-Manglerud 
 

 

1. Klassekontaktene er ansvarlige for vandringene til den enkelte klasse, det innebærer at 

klassekontaktene skal skaffe minst 4 personer som kan vandre. En fra A-klassen har 

ansvar for å hente nøkkelen til kirken slik at de kan låse opp kirken (den nederste 

døren) og hente vester samt loggbok. Nøkkel hentes i Steinborgveien 21 B. Nøkkelen 

ligger i en nøkkelboks ved siden av postkassen. Koden til boksen er: 456. Du må taste 

koden både for å låse opp og for å låse igjen boksen, dra ned den sølvfargede knappen 

begge gangene. Nøkkelen legges tilbake i boksen senest dagen etter. 

 

2. Den som henter nøkkel er også ansvarlig for å skrive i loggboken hvor mange som 

vandrer og evt. episoder som oppstår, den skal også dele inn vandrerne i 3 ruter – 

Høyenhall, Manglerud og Rognerud, hvis det kommer mange nok vandrere – det er 

viktig at det ikke går mindre enn 3 personer sammen på rutene.  

Om det kommer mindre folk går man en av rutene bare en gang, men det er fint om 

hele distriktet blir dekket en gang i løpet av kvelden. 

 

3. Loggbok og vester finnes i kjelleren i kirken (gå inn døren og videre ned trappen, 

sperret med barnegrind) Gå rundt trappen og hvor det står et hvitt stålskap – dette er 

Natteravnskapet og her finnes vester og loggbok. Loggbok og vester legges inn i 

samme skap etter endt vandring. 

 

4. Den som er ansvarlig ringer også Utekontakten for å høre om det er spesielle steder 

det er ønskelig at dere går innom. – Tlf. nr står i loggboken. 

 

5. Vandrerne møtes i kirken kl. 21.30 og vandrer til ca 00.45 (tar med seg siste T-bane 

fra byen) 

 

6. Forslag til ruter:  

 Høyenhall: Gå fra kirken og opp til Esso på Ryen, bortover til Lime-butikken i 

Svartdalsveien og deretter inn på Høyenhallområdet – ta gjerne en tur innom 

parken, Solfridbakken barnehage og skolen før dere går til Høyenhall T-bane, 

enten langs t-banen eller via boligfelt, for så å ta banen (gratis) tilbake til 

Manglerud for gjensyn med de andre gruppene i kirken. 

 Manglerud: Gå fra kirken ned til Havreveien og deretter bortover til ICA for 

deretter å ta turen innom trafo-området og basebarnehagen. Gå videre inn mellom 

boligene før gruppen tar turen innom Manglerud skole og Ungdomsklubben før 

den returnerer til kirken. 

 Rognerud: Gå fra kirken og bort til Manglerud skole og innom Ungdomsklubben, 

deretter litt rundt ved hallene og sjekke tribunene på gressbanen før videre gang 

rundt på Rognerud – gjerne innom en litt gjengrodd park (nederste vei mot Bryn 

Senter) før turen går opp til kirken igjen. 

 

Gå gjerne innom steder hvor ungdom kan sitte litt skjermet, for eksempel bak 

Høyenhallen mot vollen og lignende steder. 

 

 

God vandring! 


