EN APPELL
Er De oppmerksom på hva De kan gjøre for å
støtte vår forening? Si til alle som ikke er medlem
hos oss:
Ved å støtte TT med Deres medlemskap oppnår De:
Billig losji på alle tilsluttede turistforeningers hytter.
Billig mat og losji for ungdom.
Å kunne gå i fjellet etter godt merkede ruter.
Å få en pen årbok med variert godt innhold og
vakre bilder.
Å delta i foreningens møter og høre gode foredrag.
Å delta på billige og godt tilrettelagte turer — til
sjøs og til lands — til historiske og vakre steder.
Å sette foreningen i stand til å utvide sin virksomhet i hele Trøndelag.
Å hjelpe til å gjøre ferdselen i fjellet tryggere, da
vi bygger bruer, heisstoler, merker ruter, sørger
for bedre samband og ettersøkning, hvis uhellet
er ute.
Å støtte naturverntanken. Den ligger foreningen
sterkt på hjertet.
Å støtte naturvett-tanken, da også den ligger oss på
hjertet.
Kort sagt: Støtt alle gode tiltak. Også det å ferdes
i naturen.
DET VIL DE ALDRI ANGRE!
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Bli med en tur til fjells
NILS BØCKMAN

Vi velger denne gang å gå en tur på høsten, i slutten av august.
Luften er sval og i de høyere fjellpartier har naturen allerede anlagt
noe av høstens farveprakt. Ennu er folk på setrene der det drives
seterdrift.
En ukes tur rundt i fjellet gir oss anledning til å klatre opp på
høider som gir oss utsyn over kneisende fjellformasjoner, over åser
som blåner bort og over de nærmeste flyene med rødgule multer
mot de mørk brune bladene på multeplantene. På rabbene tegner
røsslyngen sin sarte farve vakkert mot den grå reinlaven. Og så en
farvesymfoni fra gult til blodrødt av blåbærlyng, mose og fjellkratt.
Farvene er så vakkert avstemt, slik bare naturen kan det.
Idag er det siste etappe på fjellturen. Vi skal over et høidedrag
frem til en seterdal hvor vi skal overnatte på seteren. Luften er klar
og frisk og efter en herlig dag kommer vi i kveldingen frem så vi
får utsyn over seterdalen. I bakgrunnen kneiser noen vakre fjell
hvor der ennu ligger rester av snefonner. Solen som nu er lavt på
himmelen, kaster et gyllent skjær over toppene og snefonnene lyser
i svak rosa. Lenger nede begynner fjellfloraen med sin farveprakt
og nede i lien mot setergrenden tegner forblåste fjellgran og furukragger mørke siluetter mot en farvesprakende skog av fjellbjørk.
Setergrenden ligger øverst i fjellskogen og nedenfor et lite tjern i
bunnen av dalen. Det står en liten tåkedis over tjernet i høstkvelden.
«Tøkenet» som svenskene kaller det. Alt trer så skarpt og klart frem
i den klare høstkvelden.
Vi må sette oss ned på en tue, kveike på pipa og riktig nyte det
betagende synet. Det er så stille, så stille, og det ånder en slik fred
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