
STF Folkunga
Höstprogram 2021

Kultur- natur- och familjevandringar

Föreläsning om Pilgrimsvandring

Kulturafton med studiebesök

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/stffolkunga

Följ STF Folkunga
 

Hemsida: stfturist.se/stffolkunga
Facebook: @stf_folkunga
Instagram: @stffolkunga
Plusgironr: 932457-5
Swish: 1230714428

Kontakter i styrelsen
Kjell Knutsson ordförande 0730383072
Uno Axelsson sekreterare 0703113068
Lars Murling kassör 0706453376
Monica Karlsson 0708529803
Annica Lindström 0723132215
Hanna Theel 0708345247
Dennis Holmström 0706769319

E-post: stffolkunga@stfturist.se

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen omfattar området Boxholm, Mjölby,
Motala, Vadstena och Ödeshög.
Vi är en ideell förening som arrangerar aktiviteter, inspirerar,
uppmärksammar besöksvärda platser och sevärdheter samt
driver opinion och påverkansarbete i lokala turism-, natur-
och kulturfrågor. Aktiviteterna är gärna vandringar längs
med Östergötlands fina leder eller i andra intressanta
naturområden. Föreläsningar och studiebesök finner du
också i vårt program. Aktiviteterna är öppna för alla.
Som medlem i Svenska Turistföreningen kan du
kostnadsfritt ansluta dig till lokalavdelningen, få information
och delta i våra aktiviteter.
Har du frågor kontakta aktivitetsledare eller någon i
styrelsen.
Kanske vill du engagera dig som ledare, i styrelsen, driva en
fråga eller komma med förslag och idéer - oavsett så är du
varmt välkommen till STF Folkunga lokalavdelning.

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 Borensberg Glasbruket 0141-408 20
Längs Göta kanal info@glasbruket.se
STF Medevi Brunn 0141-911 00
Historisk brunnsmiljö hotell@medevibrunn.se
STF Mjölby vandrarhem 0142-100 16
Idyllisk kulturoas mjolbyvandrarhem@live.se
STF Tåkern 0142-710 22
Svanshals vid fågelsjön info@takernvandrarhem.se
STF Vadstena 0143-765 60
Gemytligt i klosterstaden info@vadstenavandrarhem.se
STF Ödeshög 072-544 71 66
Bo på hembygdsgård odeshogshembygsdforening@

gmail.com
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Medlemsmöte
 

Torsdag den 19 augusti kl. 18.00-20.00
Mjölby Hembygdsgård
 

Styrelsen presenterar tankar kring Signaturled Omberg och
vikten av att tänka hållbart i vår natur. Samtal kring detta samt
tips och förslag kring aktiviteter framöver. Presentation av
Mjölby vandrarhem. Fika.

Familjevandring
 

Söndagar kl. 11.00-14.00:
- 22 augusti
- 19 september
- 17 oktober
- 14 november
 

Plats meddelas inför varje tillfälle.
Följ på Facebook/Instagram för uppdateringar.
Anmälan: stffolkunga@stfturist.se
Ansvarig: Sofie Jorsell 0735-105 910
Varmt välkommen att delta på våra familjevandringar med
inspiration och samvaro i vår vackra närmiljö i västra
Östergötland där fokus är barnens upptäckarlust.
Familjevandringar kräver ingen förkunskap, vi lär av varandra
och inför vandringen kan du gärna få tips och råd. Det kan även
finnas viss utrustning att låna.
Medhavd matsäck med lunch äter vi tillsammans under dagen.
Anmäl närvaro några dagar innan varje helg.
Avgiftsfritt för STF medlemmar, icke-medlemmar 50 kr/familj.

Vandring Medevi brygga - Torpa Sand
 

Söndag den 29 aug kl. 10.00.
Samling på parkeringen vid Medevi brygga
 

En naturskön sträcka av Östgötaleden till Torpa Sand från
Medevi brygga och tillbaka, ca 9 km. Man går genom en speciell
natur med platt tallskog och heltäckande blåbärsris. Medtag
gärna badkläder vid fint väder. Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Vandringens dag
 

Lördag den 11 september kl. 11.00-14.00.
Samling vid Ombergsliden
 

Vi vandrar Marialeden ca. 10 km, (rundslinga). Vid starten
informerar Biologen och naturvetaren Tomas Fasth om
naturinventeringar som Sveaskog gjort i området. Vandringen går
till vissa delar på den s.k. Signaturled Omberg. Längre fikapaus
tas vid Borghamns strand. Ta med matsäck. Fika finns även att
köpa vid Borghamns Strand.
Ingen avgift.

Kulturvandring "Vasarna i Vadstena"
 

Lördag 4 September kl. 10.00.
Samling vid Biskopshuset i Vadstena.
 

Författaren Eva Matsson tar oss med på en spännande vandring
och ger en fängslande berättelse om Vasarna i Vadstena. En
historisk berättelse med nya perspektiv.
Avgift 80 kr. (ej medlem 110 kr.).

Kulturvandring med Kalle Bäck
 

Söndag den 19 september kl. 10.00
Samling vid vid Mossebo, vägen till Mosseboborg, (mellen
Trehörna och Boxholm).
 

En historisk vandring vid Mossebo där historikern och
författaren Kalle Bäck berättar om livet och miljön i bygden på
1500-talet. I samverkan med Trehörna byalag. Medtag matsäck.
Ingen avgift.

Vandring Sjöbo-Knäppan, Staffanstorp
 

Söndag 26 sept kl.10.00.
Samling vid fotbollsplanen bakom Charlottenborgs skola,
(Lustigkullevägen).
 

Vandring i Sjöbo-Knäppans naturreservat till Staffanstorp och
tillbaka. Sjöbo-Knäppan är ett lövskogsbevuxet område invid
sjön Boren, ett område med gammal kultur och fin natur. Ta
med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Vandring, Visjöspåret
 

Söndagen den 31 oktober kl. 10.00.
Samling vid Skönatorpet, Ödeshög.
 

Vi vandrar i Ödeshögs skidklubbs spår i skogsområdet söder om
Ödeshög. Lättvandrat i blandad terräng, ca 10 km. Kläder efter
väder, kan vara blött i vissa partier. Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Föreläsning, Pilgrimsleden Santiago de Compostela
 

Torsdagen den 11 november kl. 18.00-19.30.
Skogssjöns konferenslokal. Mjölby.
 

Livet kan berikas och förändras av en längre vandring. Denna
gång går resan från St Jean Pied de Port till Santiago de
Compostela, ”El Camino”  en 80 mil lång pilgrimsled i norra
Spanien. Santiago de Compostela är och har varit en vallfartsort i
över tusen år för pilgrimer från hela världen, även vår östgötska
Heliga Birgitta tog sig till aposteln Jacobs grav. Idag vallfärdar
många leden med flera mål i sinnet.  Annica Lindström och
Veronika Sparrborn delar med sig av sin upplevelse under
vandringen i ord och bild.
Avgift: Medlem 80 kr (icke medlem 110 kr)

Solberga naturreservat
 

Söndag 14 november kl. 10.00.
Samling vid Bahnhof i Sya
 

Vandring i Solberga naturreservat mellan Sya och Mjölby. En
vandring på ca sex km i det karaktäristiska eklandskapet utmed
Svartån. Vi äter lunch tillsammans på restaurang Bahnhof, (var
och en står för lunchkostnaden).
Avgift: medlem 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Vandring i Blåvik
 

Söndag den 28 november kl.10.00.
Samling vid Blåviks kyrka.
 

En vandring i natursköna Blåvik när hösten satt sina spår i
sommaridyllen. Rundslinga ca. 9-10 km, möjlighet till  kortare
sträcka.Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Kulturafton med studiebesök, gröt och brasa
 

Torsdag 2 december kl. 18.00–20:00.
Samling på parkeringen vid Väderstads kyrka,
(busshållplats finns där för kollektivtrafik).
 

Vi möts i Väderstad, det lilla samhället med stor
nybyggaranda och stark attraktion. Vi får ta del av familjen Starks
berättelse om bonden som tillverkade ett jordbruksredskap i sin
lada till att idag vara ett världsledande företag inom
lantbruksmaskiner.
Glögg, risgrynsgröt och skinkmacka serveras sen på det lilla torget
mellan byggnadsvårdsbutiken och Väderstad centralkonditori.
Avgift: Medlem 60 kr. (ej medlem 100 kr).

Anmäl ditt deltagande till e-post
stffolkunga@stfturist.se
 

Det gäller samtliga aktiviteter.

STF följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19
 

Var uppmärksam på förändringar i de råd som gäller. Delta
inte i aktiviteter om du har förkylningssymtom. Var aktsam
vid exempelvis samåkning och håll avstånd.

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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Medlemsmöte
 

Torsdag den 19 augusti kl. 18.00-20.00
Mjölby Hembygdsgård
 

Styrelsen presenterar tankar kring Signaturled Omberg och
vikten av att tänka hållbart i vår natur. Samtal kring detta samt
tips och förslag kring aktiviteter framöver. Presentation av
Mjölby vandrarhem. Fika.

Familjevandring
 

Söndagar kl. 11.00-14.00:
- 22 augusti
- 19 september
- 17 oktober
- 14 november
 

Plats meddelas inför varje tillfälle.
Följ på Facebook/Instagram för uppdateringar.
Anmälan: stffolkunga@stfturist.se
Ansvarig: Sofie Jorsell 0735-105 910
Varmt välkommen att delta på våra familjevandringar med
inspiration och samvaro i vår vackra närmiljö i västra
Östergötland där fokus är barnens upptäckarlust.
Familjevandringar kräver ingen förkunskap, vi lär av varandra
och inför vandringen kan du gärna få tips och råd. Det kan även
finnas viss utrustning att låna.
Medhavd matsäck med lunch äter vi tillsammans under dagen.
Anmäl närvaro några dagar innan varje helg.
Avgiftsfritt för STF medlemmar, icke-medlemmar 50 kr/familj.

Vandring Medevi brygga - Torpa Sand
 

Söndag den 29 aug kl. 10.00.
Samling på parkeringen vid Medevi brygga
 

En naturskön sträcka av Östgötaleden till Torpa Sand från
Medevi brygga och tillbaka, ca 9 km. Man går genom en speciell
natur med platt tallskog och heltäckande blåbärsris. Medtag
gärna badkläder vid fint väder. Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Vandringens dag
 

Lördag den 11 september kl. 11.00-14.00.
Samling vid Ombergsliden
 

Vi vandrar Marialeden ca. 10 km, (rundslinga). Vid starten
informerar Biologen och naturvetaren Tomas Fasth om
naturinventeringar som Sveaskog gjort i området. Vandringen går
till vissa delar på den s.k. Signaturled Omberg. Längre fikapaus
tas vid Borghamns strand. Ta med matsäck. Fika finns även att
köpa vid Borghamns Strand.
Ingen avgift.

Kulturvandring "Vasarna i Vadstena"
 

Lördag 4 September kl. 10.00.
Samling vid Biskopshuset i Vadstena.
 

Författaren Eva Matsson tar oss med på en spännande vandring
och ger en fängslande berättelse om Vasarna i Vadstena. En
historisk berättelse med nya perspektiv.
Avgift 80 kr. (ej medlem 110 kr.).

Kulturvandring med Kalle Bäck
 

Söndag den 19 september kl. 10.00
Samling vid vid Mossebo, vägen till Mosseboborg, (mellen
Trehörna och Boxholm).
 

En historisk vandring vid Mossebo där historikern och
författaren Kalle Bäck berättar om livet och miljön i bygden på
1500-talet. I samverkan med Trehörna byalag. Medtag matsäck.
Ingen avgift.

Vandring Sjöbo-Knäppan, Staffanstorp
 

Söndag 26 sept kl.10.00.
Samling vid fotbollsplanen bakom Charlottenborgs skola,
(Lustigkullevägen).
 

Vandring i Sjöbo-Knäppans naturreservat till Staffanstorp och
tillbaka. Sjöbo-Knäppan är ett lövskogsbevuxet område invid
sjön Boren, ett område med gammal kultur och fin natur. Ta
med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).
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Samling vid Skönatorpet, Ödeshög.
 

Vi vandrar i Ödeshögs skidklubbs spår i skogsområdet söder om
Ödeshög. Lättvandrat i blandad terräng, ca 10 km. Kläder efter
väder, kan vara blött i vissa partier. Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Föreläsning, Pilgrimsleden Santiago de Compostela
 

Torsdagen den 11 november kl. 18.00-19.30.
Skogssjöns konferenslokal. Mjölby.
 

Livet kan berikas och förändras av en längre vandring. Denna
gång går resan från St Jean Pied de Port till Santiago de
Compostela, ”El Camino”  en 80 mil lång pilgrimsled i norra
Spanien. Santiago de Compostela är och har varit en vallfartsort i
över tusen år för pilgrimer från hela världen, även vår östgötska
Heliga Birgitta tog sig till aposteln Jacobs grav. Idag vallfärdar
många leden med flera mål i sinnet.  Annica Lindström och
Veronika Sparrborn delar med sig av sin upplevelse under
vandringen i ord och bild.
Avgift: Medlem 80 kr (icke medlem 110 kr)

Solberga naturreservat
 

Söndag 14 november kl. 10.00.
Samling vid Bahnhof i Sya
 

Vandring i Solberga naturreservat mellan Sya och Mjölby. En
vandring på ca sex km i det karaktäristiska eklandskapet utmed
Svartån. Vi äter lunch tillsammans på restaurang Bahnhof, (var
och en står för lunchkostnaden).
Avgift: medlem 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Vandring i Blåvik
 

Söndag den 28 november kl.10.00.
Samling vid Blåviks kyrka.
 

En vandring i natursköna Blåvik när hösten satt sina spår i
sommaridyllen. Rundslinga ca. 9-10 km, möjlighet till  kortare
sträcka.Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. (ej medlem 60 kr.).

Kulturafton med studiebesök, gröt och brasa
 

Torsdag 2 december kl. 18.00–20:00.
Samling på parkeringen vid Väderstads kyrka,
(busshållplats finns där för kollektivtrafik).
 

Vi möts i Väderstad, det lilla samhället med stor
nybyggaranda och stark attraktion. Vi får ta del av familjen Starks
berättelse om bonden som tillverkade ett jordbruksredskap i sin
lada till att idag vara ett världsledande företag inom
lantbruksmaskiner.
Glögg, risgrynsgröt och skinkmacka serveras sen på det lilla torget
mellan byggnadsvårdsbutiken och Väderstad centralkonditori.
Avgift: Medlem 60 kr. (ej medlem 100 kr).

Anmäl ditt deltagande till e-post
stffolkunga@stfturist.se
 

Det gäller samtliga aktiviteter.

STF följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19
 

Var uppmärksam på förändringar i de råd som gäller. Delta
inte i aktiviteter om du har förkylningssymtom. Var aktsam
vid exempelvis samåkning och håll avstånd.

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.


