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Turapi søker nye 
styremedlemmer! 

Vi søker PR-ansvarlig, som vil ha hovedansvar for promotering av Turapi og turene våre. Vi søker 

også etter såkalte «turapeuter»: styremedlemmer som ikke har en administrativ rolle, men som 

vil ha ekstra ansvar under turene våre. Alle medlemmene er med på styremøter og er med å 

idémyldre og arrangere turene våre ☺ 

SØKNADSFRIST 31/8 kl 23.59 

Send en mail til turapigruppa@gmail.com hvis du er interessert i noen av disse vervene eller har 

noen spørsmål! Vi håper å høre fra deg! 
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Turer i høst  

 

 

Bade/kafé - tur til Ladekaia, 08.09 kl 14  

Hva sier du til et deilig, forfriskende bad? Eller 

bare en rusletur i høstlufta etterfulgt av bolle 

på Ladekaia? Enten du tenker YES til både bad 

og bolle eller du tenker at badesesongen er 

over, vil dette bli en fin ettermiddagstur med 

Turapi for deg! Vi starter turen på 

Strandveikaia bussholdeplass kl 14 (buss 20 går 

hit). Ta med badetøy og varmt skift hvis du skal 

bade. 

 

 

 

Topptur til Sylan, 27-29.09  

Turapi inviterer til spektakulær topptur til 

Sylan! To timer utenfor Trondheim ligger 

Sylmassivet; her ligger blant annet Storsola og 

Storsylen, som begge ligger på over 1700 

m.o.h. Vi vil overnatte i lavvo, lage mat på 

stormkjøkken og bål, samt gå turer som passer 

vær, forhold og ønske. Fjellene ligger på 

grensen mellom Norge og Sverige, så dette er 

en god mulighet til å «se ned på» svenskene ;) 

Turen har plass til 20 deltagere, og det vil være 

påmelding. Mer info kommer!   



 

 

 
 

Båltur i Estenstadmarka, 13.10 kl 14 

Drømmer du om en salig mandagstur med 

bålkos, kakao, grillmat og nydelige høstfarger i 

marka er dette definitivt turen for deg. Vi møtes 

ved Loholtbakken busstopp, rett ved Dragvoll, 

og trasker opp i marka. Turapi står for bål. Ta 

med det du vil spise og drikke på turen.  

 

 

 

Tur til Lian for kull 43, oktober  

I samarbeid med Psykologforeningen 

inviterer Turapi kull 43 på en flott 

middag på Lian restaurant. Turen 

starter med en ferd under Bymarkas 

trekroner før vi ankommer 

restauranten. Her blir det servering av 

de deiligste retter på 

Psykologforeningens regning.  

Oppmøtested blir på St.Olavs 

trikkestopp. Dato og tidspunkt kommer.  

 

 
 

Jubileumstur, 09.11 

I år fyller Psykolosjen 10 år! Det skal selvfølgelig 

feires med en forrykende jubileumstur! Vi 

inviterer alle i Psykolosjen på en helaften dere 

sent vil glemme. Turens detaljer er en 

hemmelighet enda, men se opp for nærmere 

informasjon utover semesteret!  
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