
Bilaga till Verksamhetsberättelsen för 2021          

STF Västra Sörmlands Årsmöte 

Måndag 8/2 hade STF Västra Sörmland sitt årsmöte. 13 

personer deltog digitalt på mötet som Bengt Sunesson från 

Studiefrämjandet var ordförande för. Trots pandemin kunde 

Verksamhetsberättelsen visa på ett aktivt år 2020 eftersom 

många aktiviteter var utomhus och ändrades så samåkning 

kunde undvikas. Lokalavdelningen omfattar Flen, Katrineholm 

och Vingåker, för närvarande är 176 STF:are anslutna. Under 2020 har 50 aktiviteter genomförts 4 

ställdes in p.g.a Covid 19 och 2 flyttades till 2021. Styrelsen omvaldes delvis och består av Gun 

Carlstedt ordf, Cárola Åberg v ordf, Birgitta Johansson kassör, Viola Marton sekr. och nyvalda Berit 

Johansson ledamot. Revisorer som valdes är Gunilla Gahnfelt, Arne Sandström och revisorssuppleant 

Rune Lindström. Valberedning kunde inte väljas eftersom inga förslag fanns så frågan bordlades. Gun 

Carlstedt erhöll från STF Riks förtjänstmärke i silver och blommor för att ha aktivt arbetat 25 år för 

STF. Cárola Åberg och Britt Nilsson erhöll från STF Riks förtjänstmärke i brons och blommor för 10 års 

arbete i föreningen. Efter mötet tackades mötesordförande Bengt Sunesson med blommor. Styrelsen 

hoppas på ett aktivt år och att många av de planerade utomhusaktiviteterna kan genomföras./ 13 

pers deltog. 

Utflykt till Nostalgimuseet Lindberga i det vackra Österåker 

Lördag 6/3 gjorde föreningen en utflykt till Österåker för att besöka Lindberga Nostalgimuseum. 

Sören Berglind mötte och berättade om sitt samlarintresse. Lokalerna innehöll många saker som 

kändes igen av deltagarna. En fika intogs i cafét där STFarna spred ut sig i lokalen. /10 pers deltog. 

Spontan Familjeutflykt till Tornstugan 

Lördag 20/3 deltagarna gick en lätt vandring på anpassad led ca 1 km till Tornstugan. En del hade 

kikare med sig och passade på att kolla efter fåglar. Det fanns eld att grilla på så fikat bestod av 

matsäck och korv. Tänk på att hålla avstånd till varandra./ 8 pers deltog 

Mörkervandring med eventuell uggla 

Söndag 28/3 Utflykt till Krämbolsskogen där deltagarna gick i mörkret ner till grillplatsen. Försök 

gjordes att locka fram kattugglan med den var inte på humör att höras. I år hade deltagarna egen 

korv för grillning eftersom vi ville minimera risken att smittas med Covid 19. / 7 pers deltog 

Kvällstur på cykel 

Onsdag 14/4 och 19/5 Genomfördes cykelturer på kvällen med Roland Andersson som ledare. 

Turerna gick i Katrineholms omgivningar i den vackra vårgrönskan. / 8 pers deltog 

Hela Sveriges Friluftsdag 

Lördag 24/4 Styrelsen fanns på Ramsjöhult där en liten tipspromenad hade satts upp. Få personer 

besökte oss men många rörde sig i skogen det var Hitta ut som lockat dem./10 pers deltog 

Dagsvandring på Sörmlandsleden 

Söndag 25/4 Vandring från Malmköping camping till Henaredalen t.o.r. på Sörmlandsleden. Det var 

lite svalt men bra vandringsväder. På tillbakavägen gick turen upp till en forntida skans. Fin utsikt från 

höjden. Vandringen blev ca 12 km. / 13 personer deltog. 



 

 

Spontan utflykt till Kvismaren och Öby kulle 

Lördag 1/5 På utflykten till Öby kulle var vi 5 förväntansfulla deltagare. Först såg vi en 15 cm lång 

äsping därefter en snok. Efter lite spaning fick STFarna se en fin huggorm. Fika smakade bra men det 

blev lite kyligt när solen gick i moln. Många barnfamiljer passade på att besöka kullen den här dagen. 

På hemvägen stannade deltagarna vid fågelskådningsplatserna men många fåglar hade flugit vidare 

och kommer åter i höst./ 5 personer deltog 

Getåravinens växter och en kort vandring 

Torsdag 13/5 åkte STFare och Naturskyddsföreningen till Getå ravinen utanför Åby, för att se vårens 

växter blomma. Många hade kommit för att uppleva den trolska atmosfären i botten av ravinen 

mellan de branta sidorna. En liten vandring sedan upp på en höjd med utsikt över Bråviken.Det var 

mycket folk i ravinen de hade troligen lockats ut den vackra dagen och för att hitta på något under 

pandemin. /13 STFare deltog och 9 från naturskyddsföreningen 

Strövtåg på Vinön 

Söndag 23/5 for föreningen västerut för en utflykt på Vinön. Ledare för dagen var Kristina Sköldin och 

Anne-Christine Gustafsson. Bilarna lämnades i hamnen och deltagarna tog färjan över Hjälmaren. En 

liten vandring på öns västra sida genomfördes där vårens blommor och Vinöns historia kunde skådas. 

Fika intogs vid badplatsen. Vägen följdes sedan åter mot hamnen förbi trädgårdar prunkande av 

gullvivor och blommande fruktträd. På ett ställe inköptes gösfilé innan STFarna kom till hamnen. Då 

kom en åskknall och regnet var över oss. Färjan kom och tog deltagarna åter till bilarna för hemfärd. 

/13 pers deltog  

Eftermiddagstur på cykel 

Den 16 /6 genomförde 7 medlemmar en eftermiddagstur på cykel. Ledare för dagens arrangemang, 

Viola Marton följde cykelbanorna från Röda Ladan till Scoutgården och vidare upp mot skogen på 

grusvägar. Hällstugan passerades för att fortsätta på skogsvägen fram till Prisdomartallen. Frågan 

som följde blev varför den heter det. Kanske någon läsare vet? Framme vid golfbanan svängdes 

vänster mot Ramsjöhult. Stora områden var färgade lila av riklig förekomst av den vackra men 

invasiva lupinen. Vid Ramsjöhult blev det en paus med medhavd fika. Gruppen cyklade sedan in mot 

Katrineholm och kom via cykelbanor åter till Röda Ladan. Nöjda med eftermiddagen skiljdes STF-arna 

åt. /7 pers deltog 

Spontant besök i Julita och Pionplanteringen 

Onsdag 23/6 En liten vandring på munkleden från Julita kyrka till Julita Gårds fina park. Där fanns 

skyltar som berättade om munkarnas historia. Pionblommningen var riklig och deltagarna kunde läsa 

vad det var för sorter på små skyltar. Efter fika på bryggan avslutades dagen och deltagarna vände 

åter på munkleden till Julita kyrka./ 5 pers deltog 

Vandring i Tiveden med övernattning 

Helgen 14-15 augusti reste STF Västra Sörmland till Tivedens Nationalpark för en vandringshelg. Elva 

medlemmar från turistföreningen började sin vandring vid Vitsand och gick in i nationalparken med 

stundtals bergig terräng. Endast en kortare regnskur råkade deltagarna ut för. På eftermiddagen 

anlände STFarna till STF Tivedstorp där övernattning skulle ske. En grillbuffé åt man i kaffestugan   



därefter umgicks deltagarna i den för gruppen bokade stugan. 

Söndagen började med en stadig frukost, packning och städning. 

Målet för dagen var Naturreservatet Fagertärn där en vandring ledde 

gruppen runt tjärnen. Några av de vackra röda näckrosorna 

blommade fortfarande, de hade dock  varit fler i juli. Som bonus 

fanns det 3 storlommar i tjärnen. På hemvägen stannade STFarna i 

Askersund för en paus med lunch alternativt glass i hamnen. En liten 

runda i Askersund gjordes innan färden gick åter till Katrineholm. / 11 personer deltog 

Svampens dag 

Söndag 5/9 Dagens svamputflykt lockade 17 personer till Djupviksskogen, Björkvik. Det var ett 

samarr. med Naturskyddsföreningen. Bo Karlsson var kunnig guide och kunde berätta för deltagarna 

vad de hade plockat för svamp./ 10 STFare och 7 från Naturskyddsföreningen 

 

Vandringens dag 

Lördag 11/9 genomfördes Vandringens dag. Lokalavdelningen och friluftsfrämjandet vandrade i Bie 

och Flodatrakten. Deltagarna besökte bl.a Igors kyrka, ett stort flyttblock. Lite svamp plockades också 

under den ca 10 km långa vandringen. /14 STFare deltog och 5 friluftsfrämjare 

 

Prova på det gamla hantverket tovning 

Torsdag 21/10 På torsdagskvällen samlades 8 medlemmar för en utflykt till Ängby gård i Glindran, 

Björkvik. Där mötte Monica Wallén deltagarna för att ge en inblick i hantverket tovning. Efter visning 

kom STFarna igång bland ullen. Det skapades tomtar, får och sittdynor i flygande fläng. Fikat smakade 

gott i pausen. Efter lite inköp av butikens utbud tackade vi för oss och åkte nöjda hemåt. / 8 pers 

deltog 

 

Guidad tur på Sörmlands museum, Nyköping 

Onsdag 3/11 reste 20 STFare till Nyköping för att bli guidade på det nya museet. Det blev två grupper 
där den första gruppen fick guidad visning i det ”Berättande magasinet” och den andra gruppen hade 
fri tid på museets allmänna utställning. Därefter bytte grupperna plats.  
I magasinet fick deltagarna höra om ”Karins resor till Amerika”. Karin Pettersson var från Sjögöle, 
Vingåker och född 1889. År 1906 emigrerade hon till Amerika. Men hon återvände till Sverige ett par 
gånger i samband med sina syskons sjukdom och dödsfall. Avled på Humlegården. 
Nästa historiska berättelse var om hur Nordiska Kompaniets verkstäder startade sin verksamhet 1904 
i Nyköping och tillverkade möbler till NK i Stockholm fick deltagarna information om. Fabrikens stora 
otympliga stämpelklocka finns bevarad på museet. Det berättades att kön till stämpelklockan var så 
lång att de sista som stämplade in kom försent och fick avdrag på lönen 
STFarna fick även höra om ödet för de två pojkarna från Marsjö som blev föräldralösa, Emil och 
Bernhard Österman. De skiljdes åt, Emil blev kvar i Marsjö som biträde i byns affär där han ritade på 
papperspåsar. Bernhard kom till Stockholm och fick studera på Konstfack. Emil kom sedan upp till sin 
bror i Stockholm och även han fick möjlighet att studera på Konstfack. Emil blev den mest kända av 
bröderna för sina verk. Genomslaget kom nere i Europa och han blev en duktig porträttmålare i 
Stockholm.  



Deltagarna fick även titta på den stora samlingen av föremål som Cecilia af Klercker lämnat efter sig 
och höra om hennes liv. Hon var född Lewenhaupt 31 augusti 1869 på Ericsberg i Stora Malms socken, 
dotter till Charles Lewenhaupt och Sofia Bonde. Cecilia var under sitt liv hovdam hos drottning Victoria, 
statsfru, memoarförfattare och översättare./ 20 personer deltog 
 

 

Studiebesök hos Thorslundkaggen, Högsjö 

Fredag 19/11 åkte lokalavdelningen till Högsjö, närmare bestämt till företaget Thorslundkagge. Där 

blev STFarna guidade av Sveriges enda tunnbindare, Johan Thorslund. Han berättade och visade hur 

han använde de olika verktygen för att bearbeta ekträet. Han visade hur han satte materialet på plats 

till en tunna. Några deltagare fick prova på och det visade sig inte vara så lätt. Numera sker 

tillverkningen med mer maskinell utrustning, den äldsta maskinen var ca 100 år. Johan väljer själv ut 

ekar som han vill köpa och använda till tunntillverkning. Virket lagras i ca tre år innan det kan bli en 

tunna. Därefter guidades STFarna i Ekliggarnas sal det var stora tunnor som hade kommit från 

Stockholms slott när Vin&Sprit övertog all försäljning av alkoholhaltiga drycker. Johan berättade hur 

han som 15 åring ville göra en tunna men fick nej av slöjdläraren. En sommar var han på Gotland på 

en utbildning men ville göra bukiga tunnor så sommaren efter reste han till Skottland för att lära sig 

hantverket. Med hjälp av en hemslöjdskonsulent fick han gå en gymnasieutbildning och 1997 fick 

Johan sitt Mästerbrev. Det var en mycket intressant guidning och deltagarna tackade för sig och 

avslutade dagen med lunch i Vingåker./12 personer deltog 

Grötkväll i Siggetorp stugan 

Fredag 4/12 hade STF Västra Sörmland sin traditionella grötkväll i Siggetorp stugan. Där kunde 

deltagarna välkomnas med glögg. Därefter bjöds det på gröt och skinksmörgås. Klurigheter löstes där 

och deltagarna fick hjälpas åt att lösa dem. Gun gav information om vårens program innan kaffet 

serverades. Kvällen avslutades med att STFarna sjöng julsånger innan de tackade för sig och gav sig ut 

i den mörka vinternatten./28 personer deltog 

Veckans Naturvandring 

Torsdagar under våren och hösten har våra vandringar pågått. Under våren var vandringarna mest i 

Katrineholms närhet eftersom samåkning undveks. På hösten lättade restriktionerna lite så då sökte 

vi oss ut från Katrineholm. Några medlemmar stod då för ledarskapet i skogar de kände bra./ På 41 

ggr har totalt 451 har varit aktiva. 

 


