
STF Karlskoga-Degerfors
Höstprogram 2021

Upptaktsmöte 21 augusti

Vandringens dag 11 september

Julmarknad i Karlstad 4 december

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/stfkarlskogadegerfors

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

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

Kontakter i styrelsen
Ingvar Eriksson ordförande 070-378 70 95
Ann Bergfall Kock sekreterare 073-971 84 78
Brittmarie Danielson kassör 073-200 09 21
Anders Jonsson 070-653 42 23
Annie CArlsson 072-702 86 77
Christina Lernman 070-541 21 35
Elisabeth Holmberg 070-353 05 32
Ellen Forsberg 070-993 30 93
Gustav Hult 073-089 56 99

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen vi mail eller telefon så
ansluter vi dig, det är kostnadsfritt för medlemmar i STF!
Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfkarlskogadegerfors

E-mail: stfkarlskogadegerfors@stfturist.se

Plusgironr: 62 34 48-8

Swish: 123 259 83 81

Välkommen till STF Karlskoga-Degerfors
 

Vi hoppas kunna erbjuda ett brett utbud för alla vetgiriga
och naturälskande. För att uppnå detta försöker vi fylla vårt
program med allt från vandringar till bildvisningar och mer
kulturella inslag.

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.

070-521 67 33
lurogast@gmail.com

0584-47 20 90
boka@tivedstorp.se

073-819 75 00

STF-boenden
STF Lurö Vandrarhem 
Mitt i Vänern

STF Tivedstorp Vandrarhem 
Mitt i trollskogen

STF Brattfors Gård 
Vandrarhem
Nära Brattforsleden christina.brattfors@hotmail.com
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Information med anledning av Covid-19
 

Med tanke på rådande pandemi måste vi förhålla oss till
gällande rekommendationer. Vi hoppas kunna genomföra
allt vi planerat men kan komma att behöva anpassa
deltagarantal och, i värsta fall, ställa in. Därför har vi även
under hösten föranmälan till samtliga arrangemang.

Upptaktsmöte med STF Karlskoga-Degerfors
 

Lördag 21 augusti kl. 15.00, Granbergsdals hytta. För info/
anmälan kontakta Ingvar sms/tel. 070-378 70 95 senast 19
augusti. Ingen avgift.
 

I år har vi vidgat våra vyer och besöker Granbergsdals hytta, vår
kulturpärla i norr. Vi får information om hyttan och en guidad
rundvandring. I den fina kaffestugan kan vi köpa önskat fika som
avnjuts under de grönskande träden. Vi avslutar med att
informera om höstprogrammet och svarar på frågor om både
programmet och vår förening.

Tipspromenad Korpen
 

Söndag 29 augusti, start kl 9-11, Degernäs Camping. För
info/anmälan kontakta Ingvar sms/tel. 070-378 70 95 senast
27 augusti. Avgift till korpen: vuxen 25 kronor, barn gratis.
 

Tipspromenad längs Möckelns strand i Degerfors! Vi promenerar
i lätt terräng ca 4 km. I mål bjuds på kaffe med tilltugg. Vi
informerar om STF:s centrala och lokala verksamhet.

Blomstervandring på Skogskyrkogården
 

Tisdag 31 augusti kl. 17.00. Samling vid ingången från
Bergsmansgatan. För Info/anmälan kontakta Elisabeth via
sms/tel. 070-353 05 32 senast 27 augusti. Medlem 20 kr, icke
medlem 40 kr.
 

Dan Collin, från kyrkoförvaltningen, tar oss med på en vandring
som berör våra sinnen. Vi njuter av väldoftande blomster och
låter ögat få sitt lystmäte tack vare växter i regnbågens alla färger
och nyanser. Vi stannar till vid några gravar och Dan berättar om
en del kända profiler som funnits i vår stad. Vandringen tar ca 1,5
tim.

Vandringens dag i Murstensdalen
 

Lördag 11 september. Murstensdalen. Avfärd
Jannelundstorget Degerfors 9.00, Bregårdsskolans
parkering vid E18 Karlskoga kl 9.15. För information och
anmälan kontakta Ellen sms/tel 070 – 993 30 93 senast den

10 september. Ingen avgift.
 

Vandringens dag 2021! Vi firar detta genom ett återbesök till
Murstensdalen, Örebro läns näst största naturreservat, för en
dagstur bland djupa raviner, tallskog och sjöar. Området är
väglöst och har varit i stort sett obebott av människor. Däremot
finns många djurarter, bland annat en permanent lodjursstam,
gott om älg och tjäder. Det blir en dagstur längs stigar i kuperad
terräng, 5 eller 12 km beroende på vilken slinga man väljer. Längs
vägen finns vackert belägna vindskydd där vi kan njuta av både
utsikten och våra medhavda matsäckar. Medtag kläder efter väder
och matsäck som räcker till lunch och mellanmål. Stavar är
lämpligt för den som är van vid det.

Fiske i Gryten
 

Lördag 25 september vid sjön Gryten, mellan Degerfors och
Björneborg kl. 10.00. Avfärd: Kl. 09.30 Bregårdsskolans
parkering vid E18 i Karlskoga och kl. 09.45
Jannelundstorget i Degerfors. Ingen samåkning. Anmälan
senast 21 september till Ann via sms/tel. 073-971 84 78.
Ingen avgift.
 

En dag fiskets tecken i Gryten Degerfors. Kläder efter väder,
brasan brinner för mys och den grillade korven bjuder vi på.
Nappar det dåligt så finns det två leder att vandra på.
 Handikappvänligt fram till stor grillplats. Möjlighet att låna
fiskeredskap kommer att finnas.

En inblick i forskningen om Karlskogas näringsliv
 

Onsdag 29 september kl. 18.00. Hörsalen, Biblioteket i
Karlskoga. För info/anmälan kontakta Ellen på sms/tel. 070
– 993 30 93 senast 22 september. Pris medlem 40 kr, icke
medlem 60 kr. Kaffe och tilltugg finns att köpa i pausen.
 

Är du nyfiken på hur Karlskoga kommit att bli den industristad
som den är idag? Då ska du komma och lyssna på detta föredrag
om den spännande forskning om Karlskogas näringsliv som pågår
vid Örebro universitet. Karlskogaprojektets upprinnelse och
helhet kommer att presenteras av professor Mats Lundmark.
Mats kommer även att presentera preliminära resultat kring
förändringar i Karlskogas näringslivsstruktur, med fokus på
utvecklingen från ca 1990 och framåt. Dessutom blickar vi längre
bakåt i tiden då doktorand Cecilia Beckmann presenterar resultat
från sin studie av den korta, men viktiga, period som Nobel
kommer in som ägare av Bofors (1894-1896) innan hans död.

Studien fokuserar på det forsknings- och utvecklingsarbete som
genomfördes i nära samarbete mellan Alfred Nobel och Ragnar
Sohlman, och bygger på den omfattande brevkorrespondens som
samarbetet dem emellan genererade under denna period.

Vandring i Fasaskogen
 

Lördag 2 oktober, kl 10.00. För info/anmälan kontakta
Ingvar sms/tel. 070-378 70 95 senast 30 september. Medlem
40 kr, icke medlem 60 kr.
 

Vi samlas vid Rönningshyttan med sin portal till fasaskogen. Vi
vill visa upp STF slingan, vår egen lilla juvel, som i år fått en
upprustning med bl a ledstänger och en trappa. Det finns
möjlighet att välja olika längd på vandringen. Man kan välja att gå
STF slingan runt, 1,8 km, men även förlänga den med en tur över
Gällerberget eller ända till sjön Gällen. Den längsta av dessa turer
mäter ca 7 km. All vandring sker i medelsvår terräng. Vid lämpligt
ställe kommer vi att stanna för en fika/lunch paus, där vi avnjuter
vår medhavda skaffning. Vi har nöjet att få med Åke Jansson,
Fågel Åke, som guide. Det han inte vet om Fasaskogen är inte värt
att veta.

Bildberättelse från Kina och Singapore
 

Torsdag 20 oktober kl 18,00. Hörsalen, Biblioteket i
Karlskoga. För information och anmälan kontakta Anders
tel/sms 070-653 42 23. senast den 13 oktober. Medlem 60
kr, icke medlem 80 kr. Kaffe och tilltugg finns att köpa i
pausen.
 

Vi får följa med Leif Lundin på en resa genom mittens rike och
till Singapore. Han visar bilder och berättar om sina många
upplevelser från sina resor i regionen. De båda länderna befolkas
av kineser, men i övrigt är förutsättningarna väldigt olika. Kina,
ett av värdens största länder med en befolkning på ca 1,4
miljarder och med en fantastisk natur. Kinesiska muren, 600 mil
finns bevarad, är ett av världens underverk, och den enda
byggnad man kan se från månen. Singapore, till ytan lite större än
Karlskoga kommun, en befolkning på ca 8 miljoner och en
ekonomi stor som Sverige. Hur är detta möjligt? Detta och
mycket mer kommer Leif att belysa.

På kryss med Hanna och Mattias i Medelhavet
 

Onsdag 24 november. kl. 18.00 hörsalen, Biblioteket
Karlskoga. Pris medlem 60 kr, icke medlem 80 kr. För
information och anmälan kontakta Elisabeth på sms/tel

070-353 05 32 senast den 17 november. Kaffe och tilltugg
finns att köpa i pausen.
 

Vi träffar Hanna och Mattias Sahlén, som med sina två små barn
under ett helt år seglat runt i Medelhavet. De kommer att berätta
och visa bilder från sin äventyrliga och strapatsrika resa i
Medelhavet. Hemresan blev extra äventyrlig på grund av
restriktioner i samband med Corona-viruset. De har också lovat
att svara på frågor om praktiska och för en sådan här seglats
nödvändiga och värdefulla kunskaper.

Resa till Julmarknaden i Mariebergsskogen,
Karlstad
 

Lördag 4 december, kl 11.00. Avresa med buss: kl 09.45
Medborgarplatsen i Degerfors och 10.00 Karlskoga
busstation. Åter ca kl. 17.00. Bussresa, inträde i
Mariebergsskogen och eftermiddagsfika med guidning på
Alsters herrgård ingår. Lunch ingår ej. För info/anmälan
kontakta Christina sms/tel 070-541 21 35 eller Ingvar sms/
tel 070-378 70 95, senast 20 november. Medlem 300 kr, icke
medlem 350 kr, min 40 pers.
 

I år går vår julmarknadsresa till den fina Mariebergsskogen i
Karlstad. Många hantverkare och utställare bjuder ut
kvalitetshantverk och traditionella matdelikatesser. Det finns
många goda lunchalternativ, från utställarnas mat vid stånden till
Café Spillkråkan och Terrassen Gastro.
Det finns många jularrangemang för barnen och Naturum huset
så tag gärna med barn och barnbarn, för alla våra aktiviteter gäller
att barn går gratis. Vi startar hemresan kl 14.15 och stannar till
vid Alsters Herrgård på vägen. En guide kommer att berätta
historien om Gustaf Fröding, sedan en rundvandring på
herrgården. Därefter får vi lite egen tid med besök i deras shop. Vi
avslutar besöket med en kopp kaffe/te och en smörgås. Ca kl
16.00 fortsätter vi hemresan.

Invasiva växtarter
 

Januari 2022
 

Förföriskt vackra, men vad innebär det att invasiva främmande
växter som gul skunkkalla, blomsterlupin och jättebalsamin
breder ut sig i vår natur? Och hur kan vi bekämpa dem? Mats
Grimfoot, fotograf och biolog/ekolog visar bilder och berättar.
Mer information kommer i vårens program.
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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Information med anledning av Covid-19
 

Med tanke på rådande pandemi måste vi förhålla oss till
gällande rekommendationer. Vi hoppas kunna genomföra
allt vi planerat men kan komma att behöva anpassa
deltagarantal och, i värsta fall, ställa in. Därför har vi även
under hösten föranmälan till samtliga arrangemang.

Upptaktsmöte med STF Karlskoga-Degerfors
 

Lördag 21 augusti kl. 15.00, Granbergsdals hytta. För info/
anmälan kontakta Ingvar sms/tel. 070-378 70 95 senast 19
augusti. Ingen avgift.
 

I år har vi vidgat våra vyer och besöker Granbergsdals hytta, vår
kulturpärla i norr. Vi får information om hyttan och en guidad
rundvandring. I den fina kaffestugan kan vi köpa önskat fika som
avnjuts under de grönskande träden. Vi avslutar med att
informera om höstprogrammet och svarar på frågor om både
programmet och vår förening.

Tipspromenad Korpen
 

Söndag 29 augusti, start kl 9-11, Degernäs Camping. För
info/anmälan kontakta Ingvar sms/tel. 070-378 70 95 senast
27 augusti. Avgift till korpen: vuxen 25 kronor, barn gratis.
 

Tipspromenad längs Möckelns strand i Degerfors! Vi promenerar
i lätt terräng ca 4 km. I mål bjuds på kaffe med tilltugg. Vi
informerar om STF:s centrala och lokala verksamhet.

Blomstervandring på Skogskyrkogården
 

Tisdag 31 augusti kl. 17.00. Samling vid ingången från
Bergsmansgatan. För Info/anmälan kontakta Elisabeth via
sms/tel. 070-353 05 32 senast 27 augusti. Medlem 20 kr, icke
medlem 40 kr.
 

Dan Collin, från kyrkoförvaltningen, tar oss med på en vandring
som berör våra sinnen. Vi njuter av väldoftande blomster och
låter ögat få sitt lystmäte tack vare växter i regnbågens alla färger
och nyanser. Vi stannar till vid några gravar och Dan berättar om
en del kända profiler som funnits i vår stad. Vandringen tar ca 1,5
tim.

Vandringens dag i Murstensdalen
 

Lördag 11 september. Murstensdalen. Avfärd
Jannelundstorget Degerfors 9.00, Bregårdsskolans
parkering vid E18 Karlskoga kl 9.15. För information och
anmälan kontakta Ellen sms/tel 070 – 993 30 93 senast den

10 september. Ingen avgift.
 

Vandringens dag 2021! Vi firar detta genom ett återbesök till
Murstensdalen, Örebro läns näst största naturreservat, för en
dagstur bland djupa raviner, tallskog och sjöar. Området är
väglöst och har varit i stort sett obebott av människor. Däremot
finns många djurarter, bland annat en permanent lodjursstam,
gott om älg och tjäder. Det blir en dagstur längs stigar i kuperad
terräng, 5 eller 12 km beroende på vilken slinga man väljer. Längs
vägen finns vackert belägna vindskydd där vi kan njuta av både
utsikten och våra medhavda matsäckar. Medtag kläder efter väder
och matsäck som räcker till lunch och mellanmål. Stavar är
lämpligt för den som är van vid det.

Fiske i Gryten
 

Lördag 25 september vid sjön Gryten, mellan Degerfors och
Björneborg kl. 10.00. Avfärd: Kl. 09.30 Bregårdsskolans
parkering vid E18 i Karlskoga och kl. 09.45
Jannelundstorget i Degerfors. Ingen samåkning. Anmälan
senast 21 september till Ann via sms/tel. 073-971 84 78.
Ingen avgift.
 

En dag fiskets tecken i Gryten Degerfors. Kläder efter väder,
brasan brinner för mys och den grillade korven bjuder vi på.
Nappar det dåligt så finns det två leder att vandra på.
 Handikappvänligt fram till stor grillplats. Möjlighet att låna
fiskeredskap kommer att finnas.

En inblick i forskningen om Karlskogas näringsliv
 

Onsdag 29 september kl. 18.00. Hörsalen, Biblioteket i
Karlskoga. För info/anmälan kontakta Ellen på sms/tel. 070
– 993 30 93 senast 22 september. Pris medlem 40 kr, icke
medlem 60 kr. Kaffe och tilltugg finns att köpa i pausen.
 

Är du nyfiken på hur Karlskoga kommit att bli den industristad
som den är idag? Då ska du komma och lyssna på detta föredrag
om den spännande forskning om Karlskogas näringsliv som pågår
vid Örebro universitet. Karlskogaprojektets upprinnelse och
helhet kommer att presenteras av professor Mats Lundmark.
Mats kommer även att presentera preliminära resultat kring
förändringar i Karlskogas näringslivsstruktur, med fokus på
utvecklingen från ca 1990 och framåt. Dessutom blickar vi längre
bakåt i tiden då doktorand Cecilia Beckmann presenterar resultat
från sin studie av den korta, men viktiga, period som Nobel
kommer in som ägare av Bofors (1894-1896) innan hans död.

Studien fokuserar på det forsknings- och utvecklingsarbete som
genomfördes i nära samarbete mellan Alfred Nobel och Ragnar
Sohlman, och bygger på den omfattande brevkorrespondens som
samarbetet dem emellan genererade under denna period.
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ställe kommer vi att stanna för en fika/lunch paus, där vi avnjuter
vår medhavda skaffning. Vi har nöjet att få med Åke Jansson,
Fågel Åke, som guide. Det han inte vet om Fasaskogen är inte värt
att veta.

Bildberättelse från Kina och Singapore
 

Torsdag 20 oktober kl 18,00. Hörsalen, Biblioteket i
Karlskoga. För information och anmälan kontakta Anders
tel/sms 070-653 42 23. senast den 13 oktober. Medlem 60
kr, icke medlem 80 kr. Kaffe och tilltugg finns att köpa i
pausen.
 

Vi får följa med Leif Lundin på en resa genom mittens rike och
till Singapore. Han visar bilder och berättar om sina många
upplevelser från sina resor i regionen. De båda länderna befolkas
av kineser, men i övrigt är förutsättningarna väldigt olika. Kina,
ett av värdens största länder med en befolkning på ca 1,4
miljarder och med en fantastisk natur. Kinesiska muren, 600 mil
finns bevarad, är ett av världens underverk, och den enda
byggnad man kan se från månen. Singapore, till ytan lite större än
Karlskoga kommun, en befolkning på ca 8 miljoner och en
ekonomi stor som Sverige. Hur är detta möjligt? Detta och
mycket mer kommer Leif att belysa.

På kryss med Hanna och Mattias i Medelhavet
 

Onsdag 24 november. kl. 18.00 hörsalen, Biblioteket
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070-353 05 32 senast den 17 november. Kaffe och tilltugg
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