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Årboka 1979 
Vi har igjen gleden av å presentere en ny årbok for våre medlemmer i by 

og bygd. Det er vårt ønske at boka skal være både et friskt pust fra vår vakre 
fjellheim og et lite forum for fagstoff og «naturpolitiske» tema. 

For alle som rakk å ta en fjelltur siste år, håper vi boka vekker glade min
ner til live. For dem som måtte sløyfe fjellturen, håper vi boka vil være en li
ten erstatning for det de gikk glipp av. Vi tror turistforeningenes arbeid blir 
viktigere for enkeltmennesker og samfunn etter hvert som tida går. Det er 
viktig og nødvendig at det fortsatt fins steder hvor travle — og stressete — 
mennesker kan søke fred og rekreasjon. 

Vi mener at hj^tene våre kan være slike fredens oaser der mennesker kan 
oppleve hygge og trivsel, godt stell og fin, menneskelig kontakt. 

Alle burde være med å sikre foreningens og hyttenes framtid. Det trengs 
store økonomiske løft for å drive dem. Fikk vi enda flere medlemmer ville 
arbeidet gli lettere, og vi kunne satse på enda flere «tilfluktssteder» i fjellom
rådene våre. 

Du som er medlem: Bring budskapet videre om T.T., om hyttene, om de 
mange mil med vardete ruter, om de hyggelige turene, og om alt det for
eningen ellers har gitt deg! 

Så takker årbokkomitéen nok en gang de trofaste og velvillige bidragsy
tere til årboka. Vi kan bare beklage at vi ikke kan få med alt stoffet vi får inn 
særlig gjelder det bildematerialet. Det har noe med sidetall og økonomi å 
gjøre, dessverre. 
Takk for interessante og verdifulle artikler og vakre bilder fra kjente og 
ukjente områder! 

Vi håper at også denne boka vil glede våre «gamle» medlemmer — og — 
at den i tillegg vil friste andre lesere til fjellturer og til medlemsskap i Trond
hjems Turistforening. ; 

iFrasick Rindal 
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<s- Firblad — vakker, men giftig. 
(Jon Arne Sæter/BF) 
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