
 

 

AKTUELLT 

Juni - Juli 2021 

 
Till medlemmarna i STF Värend 

 
Hej! 
Nu planerar vi för aktiviteter igen! 
Visst är det skönt att nu se ljuset i tunneln och kunna börja umgås igen! 
Pandemins fasta grepp ser ut att släppa och det betyder också att vi i STF Värend 
kan börja planera för aktiviteter såväl inom- som utomhus. 
Men ni får ge er till tåls ett tag till. 
Efter två lyckade arrangemang i slutet av maj - en vandring i Åryds Bruksmiljö och en 
vandring i centrum för att beskåda Växjös vackraste träd - beslöt vi på vårt senaste 
styrelsemöte att starta upp mötesverksamheten i slutet av augusti. 
Programkommittén har startat planeringen med att boka in föreläsare och vi tror att vi 
kan utlova ett attraktivt program som kommer att locka er medlemmar. Planerade 
aktiviteter ser ni nedan. Dessa är preliminära. Vi återkommer givetvis med ett 
detaljerat mötesprogram.  
Vi har också genomfört ett annorlunda årsmöte där vi fick summera utfallet via de 
poströster som hade skickats in. Valberedningens förslag antogs till 100 procent och 
det innebär att vi i styrelsen får jobba vidare under ytterligare ett år. Och då hoppas vi 
att årsmötet kan genomföras under normala omständigheter. 
 

Preliminärt program för hösten 2021. 
Inbjudan kommer ut i god tid. 
 
• En vandring kring Osaby Säteri med fika o en historisk guidning i huset, numera 
kallad Herrgård de luxe. 
 
• En historisk tillbakablick av en stadsdel i Växjö, guidad av Tomas Lundahl. 
 
• Programplanering för hösten 2021. 
 
• Länsstyrelsen på besök, arkeolog Gustav Gunnarsson informerar om Kronoberg 
och Värends fornlämningar. 
 
• Följ med på en rundvandring i Ingelstad. År 1897 byggdes järnvägen och den 
moderna tätorten växte fram, efter att tidigare ha varit en Kvarnby. 
Hembygdsföreningen guidar oss. 
 
• Historier, sanna eller falska kring Teleborgs slott. Ciceron Vibeke Hyltèn Cavallius 
berättar när vi vandrar i slottsparken. 
 



 
• Växjös borgmästare Bo Frank berättar om spännande möten över hela världen. 
 
• Besök hos Prantensis som odlar plantor och ängsväxter för att få frö till försäljning. 
 
• Christer Lindkvist tar oss med till Hovshagas nya vandringsled, med matlagning 
över öppen eld. 
 
• Kommunen informerar om nya stadsdelen Bredvik med badplats samt 
sjukhustomten i Räppe. 

När programmen läggs ut på vår hemsida kommer informationen att vara mer utförlig 
med uppgifter om tid, plats och kostnad. 

Ha en bra sommar! 
 
Berne Persson 
Ordförande STF Värend 
 

 


