
STF Härnösand
Höstprogram 2021

Drafle arboretum på Hemsön

1721 när ryssen kom

Antikrundan i STF-version

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/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Har du idéer om program som du vill vara med om? Kanske
kan du vara med och arrangera? Är du van att att vara ute
och hittar i Härnösandstrakten? Kanske kan du ställa upp
som vandringsledare?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till
stfharnosand@stfturist.se

070-605 93 99
070-367 30 37
070-401 34 07
070-593 54 82
073-030 51 82
072-213 52 13
070-309 61 27
070-607 60 75

Kontakter i styrelsen
Anita Österholm, ordförande
Helena Hägglund Nordin, sekreterare
Håkan Forslin, kassör
Göran Abel
Lena Bylund
Joakim Drejare
Brittis Lindström
Lars Göran Nylén

 

Samåkning
Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Ring eller maila någon i styrelsen eller maila
stfharnosand@stfturist.se, så ansluter vi dig som är STF-
medlem och hela din familj för 25 kronor per år.

Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/stfharnosand

E-mail: stfharnosand@stfturist.se

Plusgironr: 421 48 46-0

Välkommen till STF Härnösand
 

Härnösand, en gammal kulturstad i mötet mellan land och
hav, och med Höga kustens natur inpå knutarna. Här finns
fina stränder vid klippig kust, spännande skogar och
odlingsbygd, allt inom nära räckhåll. Lokalavdelningen har
ett aktivt program för sina c:a 500 medlemmar.

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 Höga kusten/Snibben vandrarhem
Snibben 109, Ramvik, 87016 Härnösand
Tel 0612-405 05, e-post: info@snibbenscamping.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-
harnosandsnibben-vandrarhem/

Med 2 km till Högakustenbron är vandrarhemmet en perfekt
utgångspunkt för utflykter och vandringar i det sagolika
världsarvet Höga kusten.
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Kvällsvandring Härnön
 

Måndag 30 augusti. Samling Smitingens parkering 17.30. Ta
med kvällsfika och sittunderlag. Anmälan till Brittis 070-309
61 27, brittis.lindstrom@outlook.com, senast 28/8.
Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Kvällsvandring från Smitingen mot Örsjömalen, Örsjöberget och
delar av Härnör Trail. Vi går på stigar i varierad och kuperad
terräng ca 5 km. Dagens guide är Brittis Lindström.

Hemsön, Drafle arboretum
 

Torsdag 2 september. Samling vid Drafle Gård 13.00. Färjan
till Hemsön går varje hel- och halvtimme. Anmälan till Anita
070-605 93 99, osterholm.anita@gmail.com, senast 30/8.
Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Eva Kempe tar emot oss på Drafle Gård och berättar lite historia
om gården men främst om dess arboretum, den norrlandshärdiga
trädsamling som började anläggas i början av förra seklet. Ta
gärna med eget fika som vi kan avnjuta i parken efter visningen.

Vandringens dag 11 september
 

Lördag 11 september kl. 12.00. Samling vid HOK-stugan vid
bågskyttebanan på Vårdkasen. Tag med egen matsäck och
sittunderlag. Anmälan till Lena Bylund 073-030 51 82,
lena.k.bylund@gmail.com, senast 8/9. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder.
 

För tredje året i rad arrangerar STF Vandringens dag över hela
landet och STF Härnösand väljer i år att vandra på
Vårdkasområdet. Vi går en tur på ca 5 km med stopp för
medhavt fika på Norra Utsikten. Alla som vill ha lite extra
rörelseglädje kan också ta chansen att prova äventyrsbanan
Härnö Trail Kidz som finns på området.

Hovsjorden. En stadsvandring med öppna sinnen
 

Tisdag 14 september 18.00. Samling utanför Härnösands
bibliotek, Universitetsbacken, övre ingången. Anmälan till
Helena 070-367 30 37, helenahnordin@gmail.com, senast
12/9. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Thomas Karlström, fd stadsarkitekt, tar oss med på en vandring
runt gator, hus och gårdar på Hovsjorden. Tid ca 1,5 - 2 timmar.

Måndagsvandring stadsnära Härnön
 

Måndag 27 september. Samling Willys P på Härnön 09.30.
Ta med matsäck och sittunderlag. Anmälan till Håkan
Forslin 070-401 34 07, hakanforslin1@outlook.com, senast
23/9. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Vi vandrar från Willys parkering via Vangsta till Vårdkasen och
tillbaka till Willys, totalt ca 8 km på stigar och vägar.
Dagens guider är Karin Linnarsson och Sten Forsberg.

Måndagsvandring Hemsön
 

Måndag 4 oktober. Samling McDonalds P 09.20. OBS! Tiden
för att passa färjan! Ta med matsäck och sittunderlag.
Anmälan till Göran 070-593 54 82, goran@abel.nu, senast
2/10. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Vi tar färjan över Sannasundet och vandrar på södra Hemsön
från Korvhamn mot Kallsjön och Petersbo, totalt 8 km på
skogsbilvägar och väl upptrampade stigar.
Dagens guide är Tom Risberg.

Stadsvandring "Ryssen kommer!"
 

Lördag 9 oktober. Samling vid Simhallen 10.00. Anmälan till
Anita Österholm 070-605 93 99,
osterholm.anita@gmail.com, senast 7/10. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder.
 

Dagens guide, lokalhistorikern Lars Högberg, berättar om maj
månad år 1721 när ryssarna brände Härnösand. Vi gör en
stadsvandring på ca 1,5 timmar där vi besöker några platser där
krigshändelserna utspelades.

Urtid och istid bland raukar och rundhällar vid
Smitingens geologistig
 

Lördag 16 oktober. Samling vid Smitingens parkering 10.00.
Ta med matsäck och sittunderlag. Anmälan till Göran
070-593 54 82, goran@abel.nu, senast 13/10. Begränsat
antal - avanmäl vid förhinder.
 

Under Friluftslivets år 2021 har oktober månad temat Lärande.
Geologistigen vid Smitingens södra sida ger en inblick i Härnöns
geologiska historia från urtid, via istid till nutid. Vandring längs
stenig stig med stopp för studier, ca 2 km fram och åter, ca 3
timmar. Dagens guide är Göran Abel.

Besök på Konsthallen Härnösand
 

Måndag 18 oktober. Samling 14.00 vid entrén till
Konsthallen, Stora Torget 2. Anmälan till Håkan 070-401 34
07, hakanforslin1@outlook.com, senast 11/10. Begränsat
antal - avanmäl vid förhinder.
 

Vi får guidning i lokalerna och om vad det innebär att vilja vara
"ett fönster mot det som händer på dagens konstscen både lokalt
och nationellt".
Aktuella utställare är Oskar Kavela, nationellt verksam konstnär
med nuvarande bas i Härnösand, samt Herman Lohe, som utgår
från Amsterdam men ställer ut runt om i världen. Vi får även se
urval ur den Qvistska samlingen och från konstsamlingen i Hall
Agrell.

Härnösands vattenverk
 

Tisdag 2 november. Samling 18.00 vid vattenverket,
Tallvägen 1. Anmälan till Joakim, 072-213 52 13,
jockedrejare@hotmail.com, senast 30/10. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder.
 

Välkommen till ett studiebesök på temat dricksvatten! HEMAB
har på senare år gjort flera åtgärder för att ytterligare förbättra
Härnösands dricksvattenkvalitet. Vi får en presentation av hela
dricksvattensystemet och gjorda åtgärder, samt en rundtur på
stadens vattenverk.

Besök på KKV, Kollektiva Konstnärsverkstaden
 

Måndag 15 november. Samling 19.00 vid KKV, Kastellgatan
58. Anmälan till Helena 070-367 30 37,
 helenahnordin@gmail.com, senast 12/11. Begränsat antal
- avanmäl vid förhinder.
 

Representanter från KKV:s styrelse visar verksamheten på
Härnösands kollektiva konstnärsverkstad.
STF och KKV bjuder på fika.

"Antikrundan" i teaterfoajén
 

Lördag 20 november, 11.00 - 15.00, foajén på Härnösands
Teater. Ingen föranmälan. Ansvarig Anita, 070-605 93 99
osterholm.anita@gmail.com
 

Välkomna med max två föremål per medlem till STF:s egen
variant av "Antikrundan". Våra antikexperter Birgitta Arnqvist,
Blå Porten Antik i Härnösand, och Per Stenberg, Återbruket i
Sundsvall, ger oss lite trendspaning och finns till hands för
bedömning och värdering av dina föremål. Fika finns att köpa
under dagen.

Julgröt på Museet
 

Tisdag 7 december. Samling på Västernorrlands museum
18.30. Anmälan till Lena 073-030 51 82,
 lena.k.bylund@gmail.com, senast 30/11. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder. Avgift 150 kr, betalas på plats.
 

Vår traditionella julgröt med glögg, gröt, skinksmörgås samt kaffe
och kaka, avnjuter vi i år på Lindas Mat och Café/
Västernorrlands museum. Under kvällen kommer vi att få
musikalisk underhållning av något slag. Mer info om detta
kommer att läggas ut på hemsidan och i mail-utskick.

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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Kvällsvandring Härnön
 

Måndag 30 augusti. Samling Smitingens parkering 17.30. Ta
med kvällsfika och sittunderlag. Anmälan till Brittis 070-309
61 27, brittis.lindstrom@outlook.com, senast 28/8.
Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Kvällsvandring från Smitingen mot Örsjömalen, Örsjöberget och
delar av Härnör Trail. Vi går på stigar i varierad och kuperad
terräng ca 5 km. Dagens guide är Brittis Lindström.

Hemsön, Drafle arboretum
 

Torsdag 2 september. Samling vid Drafle Gård 13.00. Färjan
till Hemsön går varje hel- och halvtimme. Anmälan till Anita
070-605 93 99, osterholm.anita@gmail.com, senast 30/8.
Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Eva Kempe tar emot oss på Drafle Gård och berättar lite historia
om gården men främst om dess arboretum, den norrlandshärdiga
trädsamling som började anläggas i början av förra seklet. Ta
gärna med eget fika som vi kan avnjuta i parken efter visningen.

Vandringens dag 11 september
 

Lördag 11 september kl. 12.00. Samling vid HOK-stugan vid
bågskyttebanan på Vårdkasen. Tag med egen matsäck och
sittunderlag. Anmälan till Lena Bylund 073-030 51 82,
lena.k.bylund@gmail.com, senast 8/9. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder.
 

För tredje året i rad arrangerar STF Vandringens dag över hela
landet och STF Härnösand väljer i år att vandra på
Vårdkasområdet. Vi går en tur på ca 5 km med stopp för
medhavt fika på Norra Utsikten. Alla som vill ha lite extra
rörelseglädje kan också ta chansen att prova äventyrsbanan
Härnö Trail Kidz som finns på området.

Hovsjorden. En stadsvandring med öppna sinnen
 

Tisdag 14 september 18.00. Samling utanför Härnösands
bibliotek, Universitetsbacken, övre ingången. Anmälan till
Helena 070-367 30 37, helenahnordin@gmail.com, senast
12/9. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Thomas Karlström, fd stadsarkitekt, tar oss med på en vandring
runt gator, hus och gårdar på Hovsjorden. Tid ca 1,5 - 2 timmar.

Måndagsvandring stadsnära Härnön
 

Måndag 27 september. Samling Willys P på Härnön 09.30.
Ta med matsäck och sittunderlag. Anmälan till Håkan
Forslin 070-401 34 07, hakanforslin1@outlook.com, senast
23/9. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
 

Vi vandrar från Willys parkering via Vangsta till Vårdkasen och
tillbaka till Willys, totalt ca 8 km på stigar och vägar.
Dagens guider är Karin Linnarsson och Sten Forsberg.

Måndagsvandring Hemsön
 

Måndag 4 oktober. Samling McDonalds P 09.20. OBS! Tiden
för att passa färjan! Ta med matsäck och sittunderlag.
Anmälan till Göran 070-593 54 82, goran@abel.nu, senast
2/10. Begränsat antal - avanmäl vid förhinder.
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från Korvhamn mot Kallsjön och Petersbo, totalt 8 km på
skogsbilvägar och väl upptrampade stigar.
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Stadsvandring "Ryssen kommer!"
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Anita Österholm 070-605 93 99,
osterholm.anita@gmail.com, senast 7/10. Begränsat antal -
avanmäl vid förhinder.
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