
Bilaga till Verksamhetsberättelsen 2019 

Upplev underbara Sverige på 23 dagar – Peter Tengbrand 

Onsdag 23/1 Peter Tengbrand visade bildspel från sin och brodern Ulfs cykeltur från Treriksröset till 

Smygehuk. Början var kylslagen men vartefter turen gick genom Sverige blev det vårligare och därefter 

sommar vid framkomsten. Många vackra vyer visades och deltagarna kände igen många platser som 

passerades./17 personer deltog 

STF Katrineholms Årsmöte 2019 

Onsdagen 6/2 hade STF sitt årsmöte. 23 personer hade samlats för att delta på mötet. 

Verksamhetsberättelsen kunde visa på ett aktivt år 2018. Sedan 2013 får medlemmar i Svenska 

Turistföreningen själva meddela om de vill ansluta sig till Lokalavdelningen som omfattar Flen, 

Katrineholm och Vingåker, för närvarande är 144 STF:are anslutna. Under 2018 har 56 aktiviteter 

genomförts med skiftande innehåll bl.a vandringar, varav en höstvandring tillsammans med 

Friluftsfrämjandet, cykelturer, helgutflykt till Gotska Sandön och en till Hälleskogsbrännan, Oljeön och 

Engelsbergs Bruk, uggleutflykt tillsammans med Naturskyddsföreningen, studiebesök på Båvens 

Spinnhus, Venus chokladfabrik i Askersund m.m. Styrelsen som valdes består av Gun Carlstedt, Cárola 

Åberg, Birgitta Johansson, Viola Marton och Britt Nilsson. Det finns en vakant plats som suppleant för 

ett år så är någon medlem intresserad, hör av er. Revisorer som valdes är Gunilla Gahnfelt, Berit 

Johansson och Marianne Eriksson suppleant. Valberedningens sammankallande är Anders Eriksson och 

Arne Sandström. Efter förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta och kaffe, därefter underhölls 

STF:arna med bildspel från aktiviteter under 2017-2018. Lars-Göran Andersson avtackades för sin tid i 

styrelsen. Han fortsätter dock som ledare för Torsdagspromenaderna. Britt Nilsson avtackades för sin 

tid som ordförande likaså kvällens ordförande Arne Sandström. Gun Carlstedt informerade att hon är 

vald till ombud till Riksstämman 2020./ 23 deltagare 

Uggleutflykt på Gatstuberg, Katrineholm 

Onsdag 20/3 hade föreningarna sin traditionella ugglekväll. Under den sköna kvällen följde ca 30 

personer den av marschaller upplysta stigen fram till den sprakande brasan. Lars-Göran Larsson 

utmanade kattugglan med sina rop. Kattugglan hade hörts i området några kvällar innan så 

förhoppningarna var stora. Den här kvällen var den inte samarbetsvillig. Lars-Göran gav en gedigen 

inblick i andra ugglors liv och gav prov på deras läten. Elden värmde och grillarna tändes för 

korvgrillning och deltagarna lät sig väl smaka. Kvällen blev mysig trots utebliven uggla./15 STF-are 

deltog. 

Kvällstur på cykel 

Tisdag 16/4 STF Katrineholm samlades vid Röda ladan för att göra den första turen med cykel. Turen 
gick mot Värmbol där deltagarna tittade på den nya bron vid Östdals hage. Fortsatte sedan på nygrusad 
väg på södra sidan av Duveholmssjön. Kvällen bjöd på vårvärme med lite blåst. Olika gäss såg STF-arna 
bl.a kanadagås och grågås de gick och betade på åkrarna. Vid Djulö kvarn stannade gruppen för 
kvällsfika med utsikt över den brusande forsen. Återvände sedan hemåt igen nöjda med kvällen./4 
personer deltog.  
 
Vandring på Sörmlandsleden 
 
Lördagen 27/4 åkte 17 vandringssugna STFare ner till Nävsjön för att gå Rundslingan 35:1 på 
Sörmlandsleden. Gruppen startade vid Kolarkojan vid Nävsjöns södra strand. Vädret var soligt men dock 
lite blåsigt. Över myren går det spänger och där bjuds det på höga naturvärden. Man har även funnit 



stenåldersboplatser där. På flera ställen runt sjön stod fiskare och provade fiskelyckan. Både regnbåge 
och öring är inplanterade, fiskarna får dra upp 3 fiskar var. Deltagarna mötte Tillsyningsmannen under  
vandringen så ordningen följs. Den  medhavda matsäcken avnjöts i solen vid strandkanten. 
Avslutningsvis kom STFarna tillbaka till bilarna vid Kolarkojan och resan hem påbörjades av nöjda 
vandrare./17 deltagare 
 

Utflykt till Naturreservatet Oset   
 
Söndagen 5/5 reste STF Katrineholm och Naturskyddsföreningen till 

Naturreservatet Oset och Rynningeviken i Örebro. Leif Sandgren mötte 

upp och gav en intressant guidning av området. Det var tidigare soptipp, 

oljehamn och industriområde. Örebro kommun har sanerat och ställt 

iordning området med anpassade gångstigar, beteshagar, strandängar 

och rastplatser. Där finns nu ett rikt fågel- och växtliv./11 STFare deltog. 

Historisk vandring i Örebro    9/5 Inställt p.g.a för få deltagare 
 
Kvällstur på cykel 
 
Tisdag 14/5 samlades 6 medlemmar för att göra en cykeltur i den ljumma kvällen. Den här turen gick 
mot norr på cykelvägar ut mot Gersnäs. Svängde förbi Solkullen och vidare in på Norr innan färden gick 
österut till Knorranvägen med stopp på S-leden för fika. Vidare mot Nyköpingsvägen och sedan åter till 
Katrineholm./6 personer deltog.                                                                                                                  
    
Cykelhelg på Visingsö 
 
Fredag – söndag 17/5-19/5 gav sig 14 STF-are av till en cykelhelg på Visingsö. Vid ankomsten till 

Vandrarhemmet som inte var STF anslutet lämnades bagaget. 

Efter en promenad efter den östra sidan av ön kom deltagarna 

fram till karpdammarna därefter passerades Visingsborgs 

slottsruin. Några åt medhavd lunch andra på Solbacken. 

Återsamling vid remmalagsskjutsarna sedan blev det en 

rundtur i landskapet. Ett stopp blev det vid Persgårdens 

gårdsbutik. Kvällens middag var medtagen och blev  grillat med 

sallader. En trevlig avslutning på dagen. Efter en stadig frukost 

på närliggande hotell gav sig STF-arna av för att hämta hyrda 

cyklar, några hade med sina egna. Turen den här dagen gick 

söderut genom bokskogar och öppna fält. Ett stopp vid en alpackagård. Längst ner på Visingsö 

stannade deltagarna för lunch vid Näs slottsruin. Efter lunchen cyklade deltagarna den västra sidan 

hemåt. Svensgårdens gårdscafé blev besökt där intogs eftermiddagens kaffe och hemlagad ostkaka. 

Därefter cyklade några fram till Rysskyrkogården där fångar har blivit begravda. På kvällen gick 

deltagarna på en medeltida konsert i Brahekyrkan. Middag på Talay Thai. Söndagen började som på 

lördagen men även med packning och städning. Cykling upp mot norr där en domarring från äldre 

järnåldern fanns. Paus vid en fin sandstrand men ingen ville bada. Tempelgården och Kumlaby kyrka 

besöktes innan återlämning av cyklarna. Sen lunch på Solbacken sedan färja över till fastlandet och 

hem./ 14 personer deltog 

Botanisk utflykt till Bergaön, Hjälmaren 

Måndag 20/5 gjorde föreningen en spontan utflykt till Bergaön i Julita tillsammans med 

Naturskyddsföreningen. Där fanns många olika örter till beskådan. /6 personer deltog 



Utflykt med Ångslupen Munter 

Torsdag 13/6 åkte STF Katrineholm på en utflykt till Danbyholm i Björkvik utanför Katrineholm. Där 

väntade Ångslupen Munter på deltagarna för en tur ut på sjön Yngaren. Munter gick i reguljärtrafik 

mellan bondgårdarna på 1910-talet. STFarna fick höra historien om restaureringen av båten och hur 

den hade fraktat bl.a timmer och passagerare över sjöarna. Det blev en stillsam tur på en lugn sjö och 

kaffet smakade bra under färden./ 12 personer deltog 

STF Katrineholm firar 40 år 

Lördag 17/8 Den 17 augusti hade 30 deltagare samlats för att fira föreningens 40 års dag under en 

trevlig eftermiddag med mat och dryck på Strandvik. En utställning fanns där tidningsurklipp, äldre 

programblad och foldrar,  gamla medlemskort från 1921 och framåt, foton och annan kuriosa kunde 

ses. En bensträckare med tipspromenad var uppsatt på området. Som hedersgäst hade Lars E Sporrong 

bjudits in eftersom han var med då föreningen bildades 1979. / 30 personer deltog. 

Studiebesök hos Kusipacha Alpacka  

Lördag 7/9 var en grupp STF-are på studiebesök hos Kusipacha Alpacka på 

gården Kvarnfallet. Madeleine Kihlberg mötte oss och guidade gruppen 

runt på gården. I en hage gick årets föl med sina mödrar, de är helt 

underbart söta med näpna ansikten och långa ögonfransar. Äldre ston med 

tonåringar gick för sig. Frågorna om djuren blev många och Madeleine 

svarade gladeligen på dem. Hannarna gick på ett annat ställe, de hummade 

lite när gruppen stod och tittade på dem. De som ville fick leda några hannar runt på en plan. De var 

väldigt lugna och fina att gå med. Ullen som vi fick känna på var otroligt mjuk och finfibrig. Efter tack 

för oss åkte vi fram till Hammarsmedjan och tog en medhavd fika. Gruppen delades och några åkte 

fram till Rejmyre glasbruk med diverse småbutiker innan hemfärd./ 7 personer deltog 

Vandringens dag – Getå Bråviken                  

Söndag 15/9 samlades 15 personer för att vandra vid Getå ravinen, 

Östergötland. Den första timmen gick vandringen uppför ravinen i 

duggregn men vid den första pausen sken solen. Vandringen gick 

på stigar och vägar delvis på Östgötaleden. Framme vid Torsjön 

blev den andra pausen i solskenet. På tillbakavägen stannade 

gruppen vid Onkel Adams källa, det var en stensatt källa som var 

uppkallad efter Carl Anton Wetterstrand som bodde i Getå på 1800-talet. Källan används inte som 

dricksvatten. Det var en trolsk stämning på botten av ravinen där Getåbäcken strömmade. Totalt blev 

vandringen 14 km och det var nöjda deltagare som återvände till Katrineholm./ 15 personer deltog 

Svamputflykt i den härliga höstskogen 

Söndag 29/9 samlades Naturskyddsföreningen och STF för en gemensam svamputflykt. Färden gick till 

Granhedsskogen där Bo Karlsson och Janne Elmhagen var sakkunniga. De kunde berätta om vad det 

var för sorts svampar som plockades. Det var lite som hamnade i deltagarnas korgar bl.a soppar, 

trattkantareller, taggsvamp och lite annat smått och gott. /19 personer deltog. 

Fågelutflykt till Kvismarens Naturreservat 

Måndag 7/10 gjorde STF-arna en spontan utflykt till Kvismaren för att se tranor i mängd innan flytten 

söderut. Det som deltagarna fick se var mängder av olika gäss som vilade och betade på ängarna. Några 

ståtliga havsörnar kunde också ses. Fikat var en mysig stund i solen./5 personer deltog 



Möte med fjällräven – Ingemar Lind 

Tisdag 15/10 samlades Vingåkers Naturskyddsförening och STF på Biografen i Vingåker för att se 

Ingemar Linds film om fjällräven. Besökarna fick se vacker fjällnatur och fjällrävarnas liv. /7 STFare 

deltog. 

Miniature Kingdom – Modelljärnväg i Kungsör  

Lördag 9/11 åkte några STF-are till Miniature Kingdom i Kungsör. 

Där kunde ett fantastiskt landskap beskådas med ca 550 m 

järnvägsräls och 25 tåg. Malmbanan med Lapporten i 

bakgrunden och LKAB var det första bekanta vyerna. Därpå 

kunde deltagarna se många kända orter och byggnader på väg 

ner genom landet. Det fanns knappar som när man tryckte på 

dem bl.a kunde se en tjej på en perrong ta en selfie och 

vindkraftverk som började snurra. Landskapet var otroligt väl 

uppbyggt med centimeterstora figurer som fanns i olika positioner. Gävlebocken som brann var 

20:de minut och en blinkande polisbil som haffade förövaren. Föreningen som arbetar med 

Miniature Kingdom håller på med byggnader i Kungsör för närvarande. Så ett nytt besök är inte fel 

om något år/ 5 personer deltog 

Favorit i repris – Baka ditt eget tunnbröd hos Sonja 

Lördag 23/11 åkte 10 förväntansfulla STF-are till Björkvik för att baka tunnbröd. Sonja stod på trappan 

till sin bagarstuga och hälsade oss välkomna. Vädret var grått med litet regn i luften, men i bagarstugan 

brann det för fullt inne i bakugnen. Det såg mycket enkelt ut, när Sonja visade, hur man skall mjöla, 

kavla, borsta, lägga brödet i ugnen, vända och ta ut det färdiga, nygräddade brödet. Det visade sig, att 

det inte var så lätt att få bröden både runda och tunna. Efter några försök blev bröden ganska ”snygga” 

och de smakade väldigt gott efter första bakomgången. Efter kafferasten bakade vi ytterligare några 

brödkakor att ta med hem. Mycket nöjda med dagen åkte vi hemåt i skymningen./10 personer deltog 

Grötkväll på Ramsjöhult 

Onsdag 4/12 samlades STF Katrineholm för sin sedvanliga avslutning på året. På grund av ett väldigt 

halt väglag fick Ramsjöhult överges. Träffen hölls i kvarterslokalen Rosenbusken istället. 19 personer 

hade mött upp till kvällens begivenheter och välkomnades med glögg och pepparkaka. Därefter följde 

gröt med skinksmörgås och kaffe. Styrelsen informerade om vårens program som finns på hemsidan 

och foldrarna är på väg från tryckeriet. På Årsmötet kommer ett förslag på namnbyte att läggas, 

förslaget är STF Västra Sörmland. Det blir årsmötet som beslutar om det. En sittande frågesport 

genomfördes med många knepiga frågor. Kvällen avslutades med att STF-arna sjöng julsånger 

tillsammans och önskade varandra God Jul och Gott Nytt År./19 personer deltog 

Torsdagspromenaderna 

Torsdagen 5/12 hade STFs Torsdagspromenader avslutning. Efter en sedvanlig promenad samlades 

gruppen i kvarterslokalen Rosenbusken. Där bjöds deltagarna på kaffe, smörgås och kaka under trevligt 

småprat. Ledaren Lars-Göran Andersson tackade för året som gått och meddelade att nästa 

terminstart blir den 9/1 2020 kl 9.00 med samling vid Scoutgården/ 32 promenader har genomförts  

under året, totalt 501 personer har deltagit.  

 

 



 

 

                                            

 

 

 

 
 

 


