
STF Öland
Program 2020

Sandby borg - livsöden och dödsögonblick

Geologisk Trädgård Degerhamn

Uppbrottets tid - fågelskådning med

 Gösta Friberg

295 kr  
150 kr 

30 kr  
0 kr 

max 450 kr

Rabatt på SJ
Med ett aktuellt STF- 
medlemskap har du 10 %  
rabatt på SJ:s tågresor.

Vuxen 26 år-:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Barn 0-4 år:  
Sambos/Familj:  

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla 
STF-medlemmar. Lokalavdelningen tar 
med dig till platser du ännu inte upptäckt 
eller in bakom kulisserna på ett företag 

väljer du själv vilken lokalavdelning du vill 
ansluta dig till.

Vandringens dag
Den andra helgen i september  

på www.svenskaturistforeningen.se/
lokalavdelningar för att hitta en  
vandring som passar dig. 

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF genom din lokal-
avdelning, det blir du enklast på en 
aktivitet eller genom att kontakta någon  
i styrelsen. Du kan även bli medlem  
via STFs Kundservice, 08-463 22 70  
eller kundservice@stfturist.se. 

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf@stfturist.se

Välkommen till lokalavdelningen
Sommar-ölänning, bofast eller närboende - nu kan du ansluta
dig där ditt hjärta klappar starkast. Upptäck Sveriges minsta
landskap med oss!
Varje år anordnar vi en rad intressanta och spännande
aktiviteter runtomkring på vår långsträckta och unika
ö. Vårt årliga program är fyllt med guidade vandringar i
natur- och kulturmiljöer, fördjupande föredrag, besök hos
konstnärer och mycket mer!
Vill du också i gott sällskap ta del av vårt program? Har du
egna aktiviteter som du vill bidra med i nästa års program?
Hör av dig till oss på stfoland@stfturist.se eller kontakta
någon i styrelsen så hjälper vi dig!

Kontakter i styrelsen
Gudrun Borgudd ordförande 070 3187883
Anita Bertilsson kassör 073 3408028
Iris Andersson 073 5787763
Emma Engstad 070 2420284
Jane Arnerby 0485 565350
Christina Olsson 073 0382037
Helena Bertilsson 070 3399556
Linda Sagemark 070 9160822
Gunilla Lydmark 070 3090521

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.
 
 

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig, det är
kostnadsfritt!
 

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfoland
E-mail: stfoland@stfturist.se

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
238 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!
 

Det finns många sätt att bli medlem i STF, vill du stötta din
lokalavdelning löser du medlemskap via dem. Du kan också
bli medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08-463 22
70 eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
STF BORGHOLM/EBBAS
VANDRARHEM

0485-10373

STF BÖDA
VANDRARHEM

0485-22038

STF HAGABY/
LANTGÅRDEN
VANDRARHEM

0485-20155

STF MÖRBYLÅNGA/
STORA FRÖGÅRDEN

0485-36333

STF OTTENBY
VANDRARHEM

0485-662062

STF VICKLEBY/BO
PENSIONAT

0485-36001



AKTIVITETER  2020 AKTIVITETER  2020 AKTIVITETER  2020 AKTIVITETER  2020

Årsmöte STF Öland
 

Torsdag 27/2  kl. 18.00
Info och anmälan Helena Bertilsson 0703399556
 

Vi träffas på Ekerum för sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Elisabet Nilsson och Solveig Engarås berättar om sina
erfarenheter då de båda haft det unika stugvärdsuppdraget i
väglöst land i Lapplandsfjällen.
Därefter erbjuds middag med kaffe, kostnad 100kr.

Tidig vårpromenad i Beijershamn
 

Lördag 4/4 kl 9.00-11.00
Info Christina Olsson 073 0382037 och www.oof.nu
 

Möt några av de första vårfåglarna.
Tag med förmiddagsfika och kikare.
Samarrangemang med Ölands Ornitologiska Förening

När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i
Sandby borg med Ludvig Papmehl-Dufay
 

Söndag 19/4 kl. 11.00
Samling vid parkeringen Sandby borg. Ta med fikakorg.
Info och anmälan senast 17/4 Gunilla Lydmark 070 3090521
Pris 50 kr för medlem, 100 kr för ännu icke medlem
 

Vid arkeologiska undersökningar av Sandby borg hittades 2010
flera spektakulära fynd, bl. a. smyckegömmor med dräktspännen
och glaspärlor ursprungligen från medelhavsområdet. Idag vet
man att det ägde rum en våldsam massaker av borgens invånare.
Offren ligger kvar inne i husen där de föll. Detta har gett en unik
ögonblicksbild av såväl den våldsamma händelsen som hur
vardagslivet såg ut i slutet av 400-talet

Mannen som ordnade naturen – Gunnar Broberg
berättar om Carl von Linné
 

Onsdag 22/4 kl. 19.00 Borgholms bibliotek
Info Gunilla Lydmark 070 3090521
 

Gud skapade, Linné ordnade – så har Carl von Linnés
vetenskapliga gärning sammanfattats. Linnés system för
indelning av växter och djur har använts i generationer världen
över. Gunnar Broberg – idéhistoriker och en av världens ledande
Linnéforskare, skildrar i sin magnifika biografi hur prästsonen
från Småland blev en av sin tids mest kända personer.
Världsbokdagen - ett arrangemang mellan Borgholms kommun,
Ölands Naturskyddsförening och STF Öland. Alla är välkomna!

Ödebyn Eriksöre Österskog med Thorsten Jansson
 

Lördagen den 16/5 kl. 10.00
Samling vid gravfältet 500 m öster om Tävelsrum. Parkering
nere i sänkan på andra (norra) sidan vägen. Mestadels
lättgången promenad i 4 km. Fika medtages.
Info och obligatorisk anmälan senast 24/5 Gudrun Borgudd
070 3187883 Obs begränsat antal deltagare!
Pris 150 kr för medlem, ännu inte medlem 200 kr
 

I vackra Mittlandsskogens natur guidas vi av Thorsten Jansson
fram genom Rösselkärrets naturreservat till den ödeby som var
bebodd från 1840-talet men som avfolkades successivt under
emigrationen i slutet av 1800-talet. Två av de fem gårdarna är nu
framröjda av Torslunda hembygdsförening och ligger vackert
inbäddade i Mittlandsskogen.

Vad Kalmars skulpturer berättar om staden
 

Söndag 17/5 kl. 15.00
Samling vid Kalmar konstmuseum
Info och obligatorisk anmälan senast 13/5 Anita Bertilsson
0733408028 Begränsat antal deltagare!
Pris medlem 100 kr, för ännu inte medlem 150 kr
 

Fred Johanson är arkitekt, konsthistoriker och folkbildare som
har guidat besökare på Kalmar slott under 40 år. Han har också
skrivit texten i boken Skulpturer i Kalmar som kom 2011. Fred
leder oss på en ca 2 timmar lång vandring i Kalmar och berättar
historien bakom intressanta skulpturer som Liss Erikssons Paret,
Roj Fribergs Unionsmonumentet och Nils Sjögrens
Vasabrunnen.

Cykla på norra Öland
 

Lördag 8/8 kl. 10.00
Start vid Byxelkroks hamn och cykelrundan är ca 3 mil
Tag med egen cykel eller hyr i hamnen, fika medtages
Info Christina Olsson 073 0382037
 

Lennart Bolin, Borgholms kommun berättar om utbyggnaden av
hamnen i Byxelkrok. Efter det cyklar vi norrut genom
klapperstensfältet Neptuni Åkrar förbi havsviken i Grankullavik
och vidare till Trollskogen. Den östra sidan ändrar karaktär och vi
cyklar nu genom varierande skogsmiljöer ner till Böda, vidare
västerut genom Bödaskogen och åter över till den karga, steniga
västra sidan. Vi besöker keramik Haget och vänder tillbaka till
Byxelkrok. Samarrangemang med Borgholm kultur och fritid

Geologisk Trädgård Degerhamn
 

Lördag 22/8 kl. 11.00
Samling vid Navet vid Södra bruket Degerhamn (strax söder
om Södra Möckleby)
Info och anmälan Anita Bertilsson 073 3408028
Pris medlem 80 kr, ännu inte medlem 120 kr.
 

I Degerhamn möter vi 300-årig industrihistoria, ännu längre
användning av kalksten och alunskiffer, samt en geologisk
trädgård. Södra Möckleby hembygdsförening har tagit fram
Bergstigen, en natur-och kulturstig. Hembygdsföreningens guide
kommer att ta oss med på en kort, men ca 2 timmar lång,
vandring längs Alunbruksgatan till Södra bruket och till
Konstens Geologiska Trädgård

Vandringens dag
 

Lördag 12/9 kl. 10.00
Samling Mörbylånga hamn. Samordning av transporter
behövs. Tag med förmiddagsfika.
Info och anmälan senast 10/9, Christina Olsson 073 0382037
 

STF signaturled Öland/Mörbylångaleden. Vi börjar vandra från
Mörbylånga och går till STF Stora Frögården en sträcka på ca 8
km. Leden går genom variationsrik natur från strandlinjen
genom lummiga stigar och vidare in i skogspartier. Vi avslutar vår
vandring vid STF Mörbylånga/Stora Frögården som ligger
vackert vid havet med egen restaurang. Vid 12.30 berättar ägaren
Anders Bemervik om Stora Frögårdens intressanta historia och
därefter serveras en lättare lunch som kan ätas på den mysiga
innergården.
De som vill kan deltaga endast på Stora Frögårdens förevisning.
Samarrangemang med Mörbylånga kommun.

En ”stadsvandring” i Mörbylånga – köpingen som
blev årets ölandsby 2019. Leo Eriksson guidar oss
genom köpingens 200-åriga historia
 

Lördag 3/10 kl. 11.00
Samling Mörbylånga torg
Info och anmälan senast 1/10 Gunilla Lydmark 0703 090521
Pris medlem 50 kr, ännu inte medlem 100 kr

Fågelskådning på hösten i uppbrottets tid med
Gösta Friberg
 

Lördagen 10/10 kl. 14.00
Samling vid Gräsgårds kyrka på sydöstra Öland. Beroende
av väder och vind tar vi oss sedan ner till Sebybadet, Össby
skjutbanedunge eller Ottenby lund. Utrustning: Kikare och/
eller tubkikare rekommenderas, varma vindtäta kläder,
mössa, vantar och fika medtages. Någon typ av stol är inte
heller så dumt.
Info och anmälan senast 4/10 Gudrun Borgudd 070
3187883.
Pris 100 kr för medlem, ännu inte medlem 150 kr
 

Oh Yäss! Med lite tur får vi anledning att ropa något i den stilen.
Och blir det så, så kan vi också räkna med änder, måsar, lommar,
doppingar och mycket annat. Hösten är uppbrottets tid och
sjöfåglarna är de mest spektakulära. (Se mer information på vår
hemsida!)

Öländska fartygsvrak berättelser och film med Erik
Bjurström
 

Lördag 24/10 kl. 14.00
Folkan Borgholm
Info och anmälan senast 20/10 Gudrun Borgudd 070
3187883.
Pris medlem 100 kr, ännu inte medlem 150 kr
 

Erik Bjurström, dykare och vrakletare har under många år sökt
fartygsvrak i de öländska vattnen. Många är okända för de flesta. I
en film som Film & Kultur på Öland producerat, berättar Erik
om sina dykäventyr. Erik Bjurström finns med och är öppen för
frågor om sina erfarenheter och vad som händer framöver.
Samarrangemang med föreningen Film och Kultur på Öland och
Borgholms kommun.

Skedemosse museum och bryggeri
 

Lördag 14/11 kl. 13.00
Anmälan till Iris Anderson 073 5787763 eller någon i
styrelsen för STF Öland
 

Besök på Skedemosse museum där vi får höra om denna
historiska plats och där tillfälle också ges för ölprovning i
bryggeriet.
Pris 120 kr per person

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


