
STF Lokalavdelningen
Vårprogram 2023

STF Närke Bergslagen omfattar

kommunerna Askersund, Hallsberg,

Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg,

Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro.

345 kr  
225 kr 
195 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.
Du är varmt välkommen att engagera dig i 
lokalavdelningens arbete, påverka utbudet 

 hco neteh maskrev alkcevtu tta llit ardib hco
aktiviteter.

Vandringens dag
I höst är det åter igen dags
för vandringens dag. Läs mer
om den och vandringar i hela
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

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!
Stötta din lokalavdelning genom att bli 
medlem direkt via oss och betala in din 
första medlemsavgift till lokalavdelningen. 
Du gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen. 
Genom ditt medlemskap är du med och gör 

- ppu nak ardna hco ud tta ås tgiljöm ted  
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Vuxen 26 år-:  
Senior:  
Ungdom:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen via mail, telefon eller
någon av våra digitala medier så ansluter vi dig.
Har du tips på roliga, spännande eller intressanta aktiviteter
på din hemmaplan? Kanske har du ett specialintresse som du
vill dela med dig av till andra. Eller är du allmänt idérik och
vill verka i någon arbetsgrupp eller i lokalavdelningens
styrelse? Perfekt!
Genom att engagera dig i lokalavdelningen kan du vara med
och planera programutbudet och vilka aktiviteter som
arrangeras i ditt närområde. Du kan dessutom vara med och
påverka lokala frilufts-, natur- och kulturfrågor som är viktiga
för just din ort.

Kontakter i styrelsen
Pär Andersson, ordförande 0762979733
Lars Borgström, vice
ordförande

0706314494

Petra Westberg, sekreterare
Amaya C. Lagos, ledamot
 

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ansluter vi dig,
det är kostnadsfritt! Ring någon av oss i styrelsen eller
skicka ett mail.
 

E-mail: stfnarkebergslagen@stfturist.se
 

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen 
 

Facebook: STF Närke Bergslagen
Instagram: stfnarkebergslagen. 
Använd gärna även #stfnarkebergslagen
 

Bankgiro: 219-2961
Swish: 123 0795 435 (var vänlig ange aktivitet)

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-boenden
 

STF Tivedstorp
Tivedstorp är en by mitt inne i Tiveden, en sägenomspunnen
skogsbygd på gränsen mellan Västergötland och Närke.
Kulturmiljön från 1600-talet är välbevarad med slåtterängar
och torvtak.
boka@tivedstorp.se 
0584 47 20 90
 

STF VITA KRALA
På Vita Krala bor ni mitt i naturen och kan njuta av lugnet.
Efter en dag i de omgivande skogarna eller på sjön kan ni
landa i vår lummiga trädgård och ta ett dopp i den varma
badtunnan innan ni njuter av en middag på våra egenodlade
råvaror. Varmt välkomna!
Telefon:+46-58240182
E-post:vitakrala@gmail.com
 
 

Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
240 000 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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.
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Örebro flygplats
 

Plats: Örebro Flygplats, utanför entren
Datum: 21 Februari
Tid: 17:00-19:30
 

Ett mycket omtyckt event som börjar med fika och information.
Vi får bekanta oss med flygledartornet, godsterminalen och
säkerhetsavdelningen bland annat.
Pris för medlem: 120 kr
Pris icke medlem: 150 kr
Guidningen tar maximalt 20 personer så anmäl er i god tid.
Anmäla görs till Lars Borgström senast den 14 februari på:
info@vebo.nu
Ange namn och telefonnummer vid anmälan.

Årsmöte STF Närke Bergslagen
 

Plats: Karlslunds motionscentral
Datum: Söndag 26 Februari
Tid: 14.00
 

Årsmöte för STF Närke Bergslagen
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Föreläsning och bildvisning av Mats Grimfoot där vi får följa
med på en vildmarkspaddling i Kanadas North West Territories
där Mats Grimfoot och Heidi Holmlund bjuder på 35 mil med
storslagna landskap, vilda djur och historiska tillbakablickar från
guldletar- och pälsjägartiden.
 

Vi bjuder på fika
Anmälan görs till stfnarkebergslagen@stfturist.se
Ansvarig: Pelle Andersson
 

Örebro stadsbuss nummer 7 går att ta till eventet

Olaus Petri Kyrkan Guidad visning
 

Plats: Olaus Petri Kyrkan, vapenhuset
Datum: Torsdag 16 Mars
Tid: 16:30
 

Guidad visning av Olaus Petrikyrkan av Kyrkoguiden Jan–Eric
Norman.
 

Pris för medlem: Gratis
Pris icke medlem: 50 kr
Anmälan sker till Jan-Eric på 0727036403 senast 13 Mars

Norrskensbilder med Fredrik Roos
 

Plats: Karlslunds motionscentral
Torsdag 13 April
Tid: 18.00
 

Fredrik Roos visar oss hans bilder på norrsken och andra vackra
nattbilder som är tagna i Örebro trakterna. Han kommer att
berätta om sitt intresse för nattfotografi, dela med sig av tips och
prata om ljusföroreningar och dess konsekvenser.
 

Fika ingår
 

Pris för medlem: 100 kr
Pris icke medlem: 150 kr
 

Anmäla görs till Lars Borgström senast den 6 April på:
info@vebo.nu
Ange namn och telefonnummer vid anmälan.
 

Örebro stadsbuss nummer 7 går att ta till eventet

Fågelvandring i Oset
 

Plats: Osets naturreservat, reningsverkets parkering.
Datum: 29 April
Tid: 08:00
Ansvarig: Ronnie Lindqvist
 

Ornitologiska föreningens ordförande Ronnie Lindqvist visar oss
hans Oset. Vi får bekanta oss med flera arter i området.
Ronnie har med sig en stor tubkikare, som man får titta i. Men
det går även att se i mindre kikare så ta gärna med egen kikare.
 

Eventet är kostnadsfritt
 

Anmälan till Pelle Andersson på 0762979733 eller på
stfnarkebergslagen@stfturist.se
 

Örebro stadsbuss nummer 9 går till eventet
Hållplats wadköpingsvägen

Historisk vandring i HBT - spår
 

Plats: Järntorget, Vid Carl XVI Johans staty
Datum: 14 Maj
Tid: 14.00
 

HBTQ vandring med guiden Jan-Eric Norman. Vandringen går
genom Örebros vindlande gator där han kommer bjuda er på en
historisk resa från homo demonstration till Pride födelse. Resan
börjar vid Järntorget där allt startade
 

Pris för medlem: 50 kr
Pris icke medlem: 100 kr
 

Anmälan sker till Jan-Eric på 0727036403 senast 12 Maj.
Max 25 personer

Vandring på Mariedammsleden och guidning vid
masugnen
 

Plats: Masugnen, Mariedamm
Datum: 20 Maj
Tid: 10:00
 

Vi kommer få en guidad visning runt Masugnen och dess historia
för att sedan vandra den 9 km spännande leden som leder genom
ekraviner, blomstrande landsbygd och sjöar.
Kortare ledalternativ finns även.
 

Ansvarig: Pelle Andersson
 

Anmälan för att deltaga och frågor om samåkning sker till Pelle
på 0762979733 eller till stfnarkebergslagen@stfturist.se senast
den 15 maj.

Friluftsmässa
 

Plats: Tysslingens Naturcenter, Rånnesta
Datum: Lördag 27 Maj
Tid:10.00-16.00
Ansvarig: Pelle Andersson
 

Äntligen en Friluftsmässa!!
Vi på STF Närke Bergslagen kände att en friluftsmässa verkligen
behövs i Örebro.
Uppdateringar om mässan kommer löpande på hemsidan, i
sociala medier och på mail.

STF Föreläsning med Helena Isaksson, Björnar,
blodkroppar och Påskön - vad kan vi lära oss om
naturen
 

Plats: Karlslunds motionscentral
Torsdag 23 Mars
Kl. 18:00
 

Att inspireras och lära sig av naturen har lett till många
forskningsframsteg. Detta är en historia om några av dessa
framsteg och ett exempel som pågår just nu med Svenska
brunbjörnar.
 

Ansvarig: Amaya C. Lagos
Anmälan sker till Amaya på 0762142024 senast den 17 Mars
Eventet är kostnadsfritt
 

Örebro stadsbuss nummer 7 går att ta till eventet

Olaus Petri Kyrkan Guidad visning
 

Plats: Olaus Petri Kyrkan, vapenhuset
Datum: Torsdag 15 Juni
Tid: 16:30
 

Guidad visning av Olaus Petrikyrkan av Kyrkoguide Jan–Eric
Norman. Vi träffas i vapenhuset.
Pris för medlem: Gratis
Pris icke medlem: 50 kr

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


