
STF Eskilstuna
Höst och vinterprogram 2021

Kvarntorps naturreservat,vandring etapp

24:3 Sörmlandsleden

Svamputflykt

Arboga robotmuseum

345 kr  
195 kr 

50 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.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
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!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
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

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

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

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

www.svenskaturistforeningen.se/stfeskilstuna

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Stig-Olof Ohlsson ordförande 073-691 86 96
Angela Kienzle sekreterare 073-045 60 60
Britta Karlsson kassör 070-542 32 71
Ingrid Olsson 070-634 32 62
Marianne Westman 070-571 26 64
Gerd Zeller 079-335 23 51

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/stfeskilstuna

E-mail: stfeskilstuna@stfturist.se

Plusgironr: 91 21 71-6

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen leds av medlemmar som jobbar ideellt med
att berika sin egen och andras fritid. Har du själv idéer och
tips om en lokalverksamhet eller specialintresse som kan ge
upphov till en aktivitet. Hör gärna av dig till oss.

Belöningen blir bla trevliga upplevelser, nya vänner, bra
föreningsutbildningar och möjlighet att vara med och
påverka i viktiga samhällsfrågor. Om du är nyfiken på hur
man bildar en lokalavdelning, skicka ett mail till
foreningsverksamheten@stfturist.se så får du veta mer.

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
258 000 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 blir du medlem via den. 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 Malmagården 0152-25255

vandrarhem, Strängnäs

STF Stora Djulö vandrarhem, 070-938 41 67

Katrineholm
bokning: stora djulo@gmail.com
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Vandring på Sörmlandsleden till Lida Gård
 

Lördag 21 augusti kl.10.00. Anmälan senast 19/8 till Britta
Karlsson 070-542 32 71 eller Angela Kienzle 073-045 60
60.Samling  vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi parkerar bilarna vid Hammarvallen i Flen och vandrar till Lida
Gård ca 3,5 km, en lättgången och trevlig sträcka förbi välskötta
fält och hagar samt det kungliga slottet Stenhammar. Vi kommer
att kunna fika eller äta lunch på Lida, annars tar du med egen
matsäck. Trippen tar ca 3 timmar innan vi är tillbaka på
Hammarvallen.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 31 augusti kl.10.00. Anmälan senast 27/8  till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller mejl till stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi ses utanför City Gross och vandrar i Kronskogen ca 5 km. Ta
med fika om du vill.

Vandring i Råby Rekarne
 

Söndag 5 september kl.10.00. Anmälan senast 2/9 till Ingrid
Olsson 070-634 32 62 eller Kurt Stenberg 072-570 43 04.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi åker till Ökna gård och parkerar. Vi vandrar upp till
fornborgen Hägersberget. Lite besvärlig terräng med mycket
stenar, men inte så långt att gå. Ta med fika!

Vandringens dag i Kvarntorps naturreservat
 

Lördag 11 september kl.10.00 Anmälan senast 9/9 till Ingrid
Olsson 070-634 32 62 eller Birgit Säll 070-410 64 01 Samling
vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev. samåkning.
 

Vi utgår från Kvarntorp och går mot Svalboviken. Etapp 24:3 på
Sörmlandsleden. Leden går genom skogsmark, upp på höjder
med sjöutsikt. Vi gör en avstickare till en fors med dramatisk
historia. Vi rastar vid Sandviken där vi har en grillmästare som
fixar elden, det finns bord, skärmskydd och möjlighet till bad.
Vandringen är ca 1 mil. Ta med matsäck och något att grilla.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 21 september kl.10.00. Anmälan senast 20/9 till
Britta Karlsson 070-542 32 71 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi vandrar från Vilsta till Skjulsta och tillbaka.
Ta med fika!

Utflykt till gruvorna Kalkbro och Bredsjönäs med
guide.
 

Söndag 26 september kl.10.00. Anmälan senast 24/9 Kurt
Stenberg 072-570 43 04 eller Gerd Zeller 079-335 23 51.
Samling kl. 9.45 vid Studiefrämjandets parkering för ev
samåkning
 

Vi besöker kalkbrottet Kalkbro, känt för sin rika flora och
sällsynta mineralen blå spinell. Sedan går färden till Bredsjönäs
gruvområde där äter vi vår lunch, medan Kurt berättar om
gruvbrytningen i området genom tiderna. Ta med lunch eller
fika. Lätt promenad ca 2 tim.

Svamputflykt
 

Lördag 9 oktober kl.10.00. Anmälan senast 7/10 till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60 60.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi får sällskap av ett par svampkännare som kan hjälpa oss med
de svampar vi vill artbestämma. Vilka marker vi söker oss till
bestämmer vi just innan avfärd. Ta med fika om du vill.
Utflykten är ca 2-3 tim.

Tisdagspromenad
 

Tisdag 19 oktober kl.10.00. Anmälan senast 15/10 till
 Marianne Westman 070-571 26 64 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se. Samling vid parkeringen till
vänster vid Berga förskola 9.45.
 

Vi vandrar i skogen väster om Mesta -Borsökna. Ca en halvmil i
lättgången skogsterräng. Ta med fika om du vill!

Tranbärsplockning
 

Söndag 24 oktober kl.10.00. Anmälan senast 22/10 till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller Eva Andersson 070-234 22 70.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning.
 

Vi kör repris på tranbärsplockningen, omtyckt av alla, ta med
gummistövlar och en hink att plocka i. Eva Sjödahl fixar ved till
elden så att vi kan grilla. Ta med vad du är sugen på samt gott
kaffe eller te. Enkel vandring och plockning av bär. 2-3 timmar.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 2 november kl.10.00. Anmälan senast 29/10 till
Angela Kienzle 073-045 60 60 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi ses vid parkeringen vid Borsökna stora badplats 9.45. Vi
vandrar runt sjön i lagom takt, det är ca 4.5 km. Lättgången väg.
Alla kan vara med!

Besök i kyrkor på Selaön med guide
 

Lördag 13 november kl.10.00. Anmälan senast 10/11 till
Gerd Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60
60. Samling på Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning.
 

Vi gör två guidade besök. Dels i Ytterselö kyrka som har sina
rötter i 1100-talet. Den är präglad av herrskapen på Mälsåker.
Korets fönster är prydda av glasmålningar gjorda av Einar
Forseth. Dels i Överselö kyrka som invigdes på 1200-talet och
ersatte möjligen en tidigare träkyrka på samma plats.

Studiebesök hos Stadsmissionen
 

Tisdag 23 november kl.14.00. Anmälan senast 22/11 till
Gerd Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60
60. Vi ses utanför Kyrkans hus 13.50.
 

Vi får en inblick i Stadsmissionens verksamheter. De bedriver
socialt arbete inom en rad områden tex härbergen,
dagverksamhet, matlaget, personligt ombud, ungdomsguide och
Second hand butik.

Arboga robotmuseum
 

Fredag 3 december kl.10.00. Anmälan senast 30/11 till
Angela Kienzle 073-045 60 60 eller Kurt Stenberg 072-570 43
04. Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning till Arboga.
 

Detta unika museum visar robot och teknikhistoria från 1940-
talet och framåt .Museet innehåller bla.ett 25-tal olika robottyper
från armé, marin och flyg. Dessutom en flygsimulator J35
Draken.

Grötkväll med bildvisning från Ecuador.
 

Torsdag 9 december 18.30. Anmälan senast 6/12 till Angela
Kienzle 073-045 60 60 eller Marianne Westman 070-571 26
64. Pris 60:-/person. Anmäl om du vill ha vegetariskt!
 

Grötkvällen tillbaka igen hoppas vi. Vi träffas och pratar om året
som gått, och vi tar gärna emot förslag på utflykter som ni vill
göra. Vi äter gröt och smaskar på en skinkmacka. Vi får även höra
om Kurt Stenbergs äventyr i Ecuador och han visar även bilder
därifrån.

Årsmöte STF Eskilstuna 9 februari 2022
 

Onsdag 9 februari 18.30 på Studiefrämjandet.
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt underhållning. Motioner
till styrelsen och förslag till valberedningen ska inkomma senast
31 december2021.

Icke medlemmar betalar 50:- på aktiviteter.
 

All vandring sker i din takt. Anmäl gärna deltagande på mejl
till stfeskilstuna@stfturist.se
 

Lös medlemskap i lokalavdelning!
Mejla oss med namn, adress och telefon till
stfeskilstuna@stfturist.se
Vårt plusgiro 91 21 71-6
STF har rullade medlemskap, man är medlem ett år efter man
gått med.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.
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Vandring på Sörmlandsleden till Lida Gård
 

Lördag 21 augusti kl.10.00. Anmälan senast 19/8 till Britta
Karlsson 070-542 32 71 eller Angela Kienzle 073-045 60
60.Samling  vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi parkerar bilarna vid Hammarvallen i Flen och vandrar till Lida
Gård ca 3,5 km, en lättgången och trevlig sträcka förbi välskötta
fält och hagar samt det kungliga slottet Stenhammar. Vi kommer
att kunna fika eller äta lunch på Lida, annars tar du med egen
matsäck. Trippen tar ca 3 timmar innan vi är tillbaka på
Hammarvallen.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 31 augusti kl.10.00. Anmälan senast 27/8  till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller mejl till stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi ses utanför City Gross och vandrar i Kronskogen ca 5 km. Ta
med fika om du vill.

Vandring i Råby Rekarne
 

Söndag 5 september kl.10.00. Anmälan senast 2/9 till Ingrid
Olsson 070-634 32 62 eller Kurt Stenberg 072-570 43 04.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi åker till Ökna gård och parkerar. Vi vandrar upp till
fornborgen Hägersberget. Lite besvärlig terräng med mycket
stenar, men inte så långt att gå. Ta med fika!

Vandringens dag i Kvarntorps naturreservat
 

Lördag 11 september kl.10.00 Anmälan senast 9/9 till Ingrid
Olsson 070-634 32 62 eller Birgit Säll 070-410 64 01 Samling
vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev. samåkning.
 

Vi utgår från Kvarntorp och går mot Svalboviken. Etapp 24:3 på
Sörmlandsleden. Leden går genom skogsmark, upp på höjder
med sjöutsikt. Vi gör en avstickare till en fors med dramatisk
historia. Vi rastar vid Sandviken där vi har en grillmästare som
fixar elden, det finns bord, skärmskydd och möjlighet till bad.
Vandringen är ca 1 mil. Ta med matsäck och något att grilla.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 21 september kl.10.00. Anmälan senast 20/9 till
Britta Karlsson 070-542 32 71 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi vandrar från Vilsta till Skjulsta och tillbaka.
Ta med fika!

Utflykt till gruvorna Kalkbro och Bredsjönäs med
guide.
 

Söndag 26 september kl.10.00. Anmälan senast 24/9 Kurt
Stenberg 072-570 43 04 eller Gerd Zeller 079-335 23 51.
Samling kl. 9.45 vid Studiefrämjandets parkering för ev
samåkning
 

Vi besöker kalkbrottet Kalkbro, känt för sin rika flora och
sällsynta mineralen blå spinell. Sedan går färden till Bredsjönäs
gruvområde där äter vi vår lunch, medan Kurt berättar om
gruvbrytningen i området genom tiderna. Ta med lunch eller
fika. Lätt promenad ca 2 tim.

Svamputflykt
 

Lördag 9 oktober kl.10.00. Anmälan senast 7/10 till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60 60.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för ev.
samåkning.
 

Vi får sällskap av ett par svampkännare som kan hjälpa oss med
de svampar vi vill artbestämma. Vilka marker vi söker oss till
bestämmer vi just innan avfärd. Ta med fika om du vill.
Utflykten är ca 2-3 tim.

Tisdagspromenad
 

Tisdag 19 oktober kl.10.00. Anmälan senast 15/10 till
 Marianne Westman 070-571 26 64 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se. Samling vid parkeringen till
vänster vid Berga förskola 9.45.
 

Vi vandrar i skogen väster om Mesta -Borsökna. Ca en halvmil i
lättgången skogsterräng. Ta med fika om du vill!

Tranbärsplockning
 

Söndag 24 oktober kl.10.00. Anmälan senast 22/10 till Gerd
Zeller 079-335 23 51 eller Eva Andersson 070-234 22 70.
Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning.
 

Vi kör repris på tranbärsplockningen, omtyckt av alla, ta med
gummistövlar och en hink att plocka i. Eva Sjödahl fixar ved till
elden så att vi kan grilla. Ta med vad du är sugen på samt gott
kaffe eller te. Enkel vandring och plockning av bär. 2-3 timmar.

Tisdagsvandring
 

Tisdag 2 november kl.10.00. Anmälan senast 29/10 till
Angela Kienzle 073-045 60 60 eller mejl
stfeskilstuna@stfturist.se
 

Vi ses vid parkeringen vid Borsökna stora badplats 9.45. Vi
vandrar runt sjön i lagom takt, det är ca 4.5 km. Lättgången väg.
Alla kan vara med!

Besök i kyrkor på Selaön med guide
 

Lördag 13 november kl.10.00. Anmälan senast 10/11 till
Gerd Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60
60. Samling på Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning.
 

Vi gör två guidade besök. Dels i Ytterselö kyrka som har sina
rötter i 1100-talet. Den är präglad av herrskapen på Mälsåker.
Korets fönster är prydda av glasmålningar gjorda av Einar
Forseth. Dels i Överselö kyrka som invigdes på 1200-talet och
ersatte möjligen en tidigare träkyrka på samma plats.

Studiebesök hos Stadsmissionen
 

Tisdag 23 november kl.14.00. Anmälan senast 22/11 till
Gerd Zeller 079-335 23 51 eller Angela Kienzle 073-045 60
60. Vi ses utanför Kyrkans hus 13.50.
 

Vi får en inblick i Stadsmissionens verksamheter. De bedriver
socialt arbete inom en rad områden tex härbergen,
dagverksamhet, matlaget, personligt ombud, ungdomsguide och
Second hand butik.

Arboga robotmuseum
 

Fredag 3 december kl.10.00. Anmälan senast 30/11 till
Angela Kienzle 073-045 60 60 eller Kurt Stenberg 072-570 43
04. Samling vid Studiefrämjandets parkering 9.45 för
samåkning till Arboga.
 

Detta unika museum visar robot och teknikhistoria från 1940-
talet och framåt .Museet innehåller bla.ett 25-tal olika robottyper
från armé, marin och flyg. Dessutom en flygsimulator J35
Draken.

Grötkväll med bildvisning från Ecuador.
 

Torsdag 9 december 18.30. Anmälan senast 6/12 till Angela
Kienzle 073-045 60 60 eller Marianne Westman 070-571 26
64. Pris 60:-/person. Anmäl om du vill ha vegetariskt!
 

Grötkvällen tillbaka igen hoppas vi. Vi träffas och pratar om året
som gått, och vi tar gärna emot förslag på utflykter som ni vill
göra. Vi äter gröt och smaskar på en skinkmacka. Vi får även höra
om Kurt Stenbergs äventyr i Ecuador och han visar även bilder
därifrån.

Årsmöte STF Eskilstuna 9 februari 2022
 

Onsdag 9 februari 18.30 på Studiefrämjandet.
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt underhållning. Motioner
till styrelsen och förslag till valberedningen ska inkomma senast
31 december2021.

Icke medlemmar betalar 50:- på aktiviteter.
 

All vandring sker i din takt. Anmäl gärna deltagande på mejl
till stfeskilstuna@stfturist.se
 

Lös medlemskap i lokalavdelning!
Mejla oss med namn, adress och telefon till
stfeskilstuna@stfturist.se
Vårt plusgiro 91 21 71-6
STF har rullade medlemskap, man är medlem ett år efter man
gått med.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


