
STF Lokalavdelningen
Lidköping
Höstprogram 2021

Cykeltur Kyrkorunda

40 års jubileum

Tågresa Mariestad med guide

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?
 

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

Kontakter i styrelsen
 

Inger Alteryd ordförande            0703-380389
Daniel Jormeus  v ordf                 070-5268392
Lennart Strandhag sekreterare  070-7154301
Gun Andersson kassör                076-1428230
Maria Albinsson 0705-138072
Lennart Andersson 0703-655727
Torbjörn Börjesson 0767-955882
Ingalill Sjöqvist 0733-931865
Yngve Karlsson                              072-3037071
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! Ring någon
av oss i styrelsen eller skicka ett mail. Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stflidkoping Facebook STF
Lidköping ( Ej anmälan genom facebook)
E-mail: stflidkoping@stfturist.se Bankgiro nr: 5133-1072
Swish 1232630119

Välkommen till Lokalavdelningen STF Lidköping
 

Välkommen till lokalavdelningen Alla är välkomna! Du
måste inte vara STF-medlem för att deltaga i våra aktiviteter,
men vi hoppas givetvis att du är eller blir medlem. Att gå med
i STF lokalförening Lidköping kostar inget om du är medlem
i STF, dessutom betalar du lägre avgift för aktiviteter.
ANMÄLAN Vi ser gärna att du anmäler dig via SMS. Ange
för och efternamn på den du anmäler. Vi tar gärna emot
förslag på 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 – 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
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Cykla mellan kyrkor
 

Tisdagen den 31 augusti kl 17:30
Plats: Samling vid Vänermuseet , Lidköping
Pris: 0 kr medlem / 40 kr icke medlem.
Anmälan senast 28 augusti till Maria Albinsson 0705-138072
eller Daniel Jormeus 070-5268392
 

En kvällscykling på Kålland. Vi cyklar ca 25 km och kommer
förbi Sunnersbergs, Strö, Rackeby och Gösslunda kyrkor på vår
runda. Ta med fika och sätt gärna på reflexvästen och hjälmen.

Geocaching – vad är det?
 

Tisdagen den 7 september kl 18:00
Plats: Limtorget, Lidköping
Pris: 40 kr medlem / 80 kr icke medlem.
Anmälan senast 4 september via SMS till Gun Andersson
076-1428230 eller Maria Albinsson 0705-138072.
 

Geocaching är en hobby där du använder en GPS (= din mobil)
för att hitta skatter gömda ute i naturen. Förutom att det är
spännande med skattjakt är geocaching ett ypperligt sätt att hitta
nya platser som du aldrig kommer till annars. Eva Mowitz är en
hängiven geocachare som berättar hur det går till och hjälper oss
att hitta några ”skatter”. Ta med din mobil och ladda gärna ned
appen i förväg.Annars får du hjälp att ladda ner den. Du får hjälp
med att ladda ned den när vi träffas. Ta med eget fika så avslutar
vi kvällen med gemensam fikastund.

VANDRINGENS DAG. Vandring i Tiveden
 

Lördagen den 11 september  kl 8:00
Plats: Samling vid parkeringen, Hallgatan Lidköping
för samåkning. Bilkostnad 200 kr. Beräknad hemkomst ca
kl 19:00
Pris: 40 kr för medlem / 80  kr icke medlem.
Anmälan senast 8 september till Lennart Strandhag
0707-154 301 eller Inger Alteryd 0703-380 389.
 

Leif Granevik som vandrat mycket i Tiveden leder oss på
denna vandring.

Tiveden  Trollkyrkorundan
”Trollen tassa mellan stammar
Spegla sej i näckrostjärnar.
Huggna ur Tivedsstubbar
Komma stigmän, tomtegubbar.
Frisk är roten, bygdesjälen”  
Tivedsstämning av Valdemar Dahlén
Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens
dramatiska sprickdalsterräng rakt ut  i gammelskogen och in på
en riktig berg – och dalbana, fram till Stora och Lilla Trollkyrka.
Vi pausar på ”Övre läktaren” en långsluttande berghäll som
under 1800-talet tjänstgjorde som friluftskyrka för talrikt besökta
frikyrkosammankomster. Vi bestiger Lilla Trollkyrkoberget med
en vidunderlig utsikt över Vättern. En klar dag kan du t.o.m. se
Vadstena Kloster. 4.6 km vandring. Tar ca 3.5 tim att gå+ raster.
Leden går delvis i svår terräng. Utrustning: Stabila skor /kängor,
kläder efter väder, matsäck / fika för dagen.

Måndagspromenader
 

Start måndagen den 20 september kl 10:00  
Plats: Samling vid Vänermuseet, Lidköping
Pris: 0 kr för medlem / 40  kr icke medlem
Ansvarig: Inger Alteryd 0703-380 389 eller Gun Andersson
076-1428230 ingen anmälan.
 

I höst startar vi måndagspromenader. Första promenaden är den
20 september och vi tänker hålla på hela hösten fram till jul.
Hoppas det är många som vill gå tillsammans.
Vi träffas vi Vänermuseét och går en promenad på ca en timma.

På upptäcktsfärd i Källby
 

Lördagen den 25 september kl 9:30
Plats: Samling vid Källby hallar. Infarten till Källby på höger
sida.
Tag med egen matsäck.
Pris: 0 kr för medlem / 40 kr icke medlem.
Anmälan: senast 24 september  via SMS till Ingalill Sjöqvist
0733-93 18 65 eller Torbjörn Börjesson 076-795 58 82
 

Vi planerar att gå 8-10 km. Vi går mot sjön, förbi Sjökvarn,
hamnen och badplatsen.

Vandring Bastöna/Rösjömosse
 

Lördagen den 2 oktober kl 10:00
Plats: Samling vid parkeringen, Hallgatan Lidköping
för samåkning. Bilkostnad 70 kr.
Anmälan senast 28 september till Daniel Jormeus
070-5268392 eller Lennart Andersson 0703-655727
Pris: 50 kr medlem / 90 kr icke medlem. Tag med egen fika.
 

Vi besöker Bastöna ett gammalt jordbruk som nu är
hembygdsgård i Norra Vånga och vandrar på de nya spängerna
som kanske ska leda runt Rösjön. Rune Karlsson guidar oss på
Bastöna och på spängerna.

Tågresa Lidköping – Mariestad
 

Onsdagen den 6 oktober kl 9:45.
Plats: Samling vid Resecentrum Lidköping. Tåget avgår kl
10:03.
Pris: Pensionärer från Lidköping  ska ha ett Västtrafikkort
för att åka gratis på tåget, övriga 68 kr t o r.
Anmälan senast 1 oktober till Lennart Andersson 0703-655
727 eller Lennart Strandhag 070-7154301
 

Lidköping – Mariestad har röstats fram som Sveriges vackraste
tågsträcka.
Vi besöker domkyrkan och gör en stadsvandring med Eva
Ericson, STF Norra Skaraborg som guide. Fika/ lunch på
Lundstedts konditori. Var och en betalar sin fika.Tåget går hem
kl 14:41

STF Lidköping 40-års jubileum
 

Lördagen den 16 oktober  kl 17:00
Plats: Missionskyrkan Lidköping
Pris: 100 kr för medlem / tidigare medlem 200 kr. Anmälan
senast 3 oktober till Maria Albinsson  0705-138 072 eller
Inger Alteryd 0703-380 389.
 

STF lokalavdelning Lidköping grundades 1980. Det ska vi fira
med en festkväll i Missionskyrkan. Vi ska äta god mat, kaffe och
tårta. Underhållning, sång och musik, bildspel från årens
aktiviteter. Yngve Karlsson kommer att berätta om en resa han
gjorde 1959 till Grövelsjön på moped. Om du har några minnen
dela dem gärna med oss.

Berättelser från Lidköping
 

Tisdagen 9 november kl 15:00
Plats: Vänermuseet Lidköping
Pris: medlem 50 kr/ icke medlem 90kr
Anmälan senast 2 november till Maria Albinsson
0705-138072 och Gun Andersson 076-1428230
 

Sommaren 2021 öppnar en ny utställning i Vänermuseet:
Berättelser från Lidköping. Det är en basutställning som via
människors livsöden skildrar Lidköpings historia med fokus från
år 1446 och framåt. Ett trettiotal personligheter lyfts fram. Vem
var exempelvis Mary Andersson, Erica Garström, Mia Lind, AP
Särnmark, Knut Sundbeck och Uno Falkengren? Fantastiska
fotografier och illustrationer, dokumentation och föremål
används för att ge autenticitet åt de berättelser och personer som
utställningen utgår ifrån. Fasaderna har fått sin grafiska
gestaltning och man går liksom in i stadens gator och torg.

Kvällspromenad och ärtsoppa i Kaffekvarnen,
Stenhammar
 

Torsdagen den 25 november  kl 18:00.
Plats: Samling vid Stenhammarkyrkans parkering.
Pris: 80 kr för medlem / 120  kr icke medlem.
Anmälan senast 20 november till Lennart Andersson
0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389
 

Vi samlas vid Stenhammarkyrkans parkering och går en
promenad på ca en timma. Det finns många fina gång- och
cykelvägar i området. Efter promenaden samlas vi i Kaffekvarnen
och äter hemkokt ärtsoppa och kaffe och kaka. Ta gärna på
reflexväst.

Årsmöte
 

Onsdagen den23 Februari kl 18:00
Plats Pingstkyrkan Lidköping

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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Cykla mellan kyrkor
 

Tisdagen den 31 augusti kl 17:30
Plats: Samling vid Vänermuseet , Lidköping
Pris: 0 kr medlem / 40 kr icke medlem.
Anmälan senast 28 augusti till Maria Albinsson 0705-138072
eller Daniel Jormeus 070-5268392
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runda. Ta med fika och sätt gärna på reflexvästen och hjälmen.

Geocaching – vad är det?
 

Tisdagen den 7 september kl 18:00
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Pris: 40 kr medlem / 80 kr icke medlem.
Anmälan senast 4 september via SMS till Gun Andersson
076-1428230 eller Maria Albinsson 0705-138072.
 

Geocaching är en hobby där du använder en GPS (= din mobil)
för att hitta skatter gömda ute i naturen. Förutom att det är
spännande med skattjakt är geocaching ett ypperligt sätt att hitta
nya platser som du aldrig kommer till annars. Eva Mowitz är en
hängiven geocachare som berättar hur det går till och hjälper oss
att hitta några ”skatter”. Ta med din mobil och ladda gärna ned
appen i förväg.Annars får du hjälp att ladda ner den. Du får hjälp
med att ladda ned den när vi träffas. Ta med eget fika så avslutar
vi kvällen med gemensam fikastund.

VANDRINGENS DAG. Vandring i Tiveden
 

Lördagen den 11 september  kl 8:00
Plats: Samling vid parkeringen, Hallgatan Lidköping
för samåkning. Bilkostnad 200 kr. Beräknad hemkomst ca
kl 19:00
Pris: 40 kr för medlem / 80  kr icke medlem.
Anmälan senast 8 september till Lennart Strandhag
0707-154 301 eller Inger Alteryd 0703-380 389.
 

Leif Granevik som vandrat mycket i Tiveden leder oss på
denna vandring.

Tiveden  Trollkyrkorundan
”Trollen tassa mellan stammar
Spegla sej i näckrostjärnar.
Huggna ur Tivedsstubbar
Komma stigmän, tomtegubbar.
Frisk är roten, bygdesjälen”  
Tivedsstämning av Valdemar Dahlén
Med hjälp av trappor och spänger vandrar du genom Tivedens
dramatiska sprickdalsterräng rakt ut  i gammelskogen och in på
en riktig berg – och dalbana, fram till Stora och Lilla Trollkyrka.
Vi pausar på ”Övre läktaren” en långsluttande berghäll som
under 1800-talet tjänstgjorde som friluftskyrka för talrikt besökta
frikyrkosammankomster. Vi bestiger Lilla Trollkyrkoberget med
en vidunderlig utsikt över Vättern. En klar dag kan du t.o.m. se
Vadstena Kloster. 4.6 km vandring. Tar ca 3.5 tim att gå+ raster.
Leden går delvis i svår terräng. Utrustning: Stabila skor /kängor,
kläder efter väder, matsäck / fika för dagen.

Måndagspromenader
 

Start måndagen den 20 september kl 10:00  
Plats: Samling vid Vänermuseet, Lidköping
Pris: 0 kr för medlem / 40  kr icke medlem
Ansvarig: Inger Alteryd 0703-380 389 eller Gun Andersson
076-1428230 ingen anmälan.
 

I höst startar vi måndagspromenader. Första promenaden är den
20 september och vi tänker hålla på hela hösten fram till jul.
Hoppas det är många som vill gå tillsammans.
Vi träffas vi Vänermuseét och går en promenad på ca en timma.

På upptäcktsfärd i Källby
 

Lördagen den 25 september kl 9:30
Plats: Samling vid Källby hallar. Infarten till Källby på höger
sida.
Tag med egen matsäck.
Pris: 0 kr för medlem / 40 kr icke medlem.
Anmälan: senast 24 september  via SMS till Ingalill Sjöqvist
0733-93 18 65 eller Torbjörn Börjesson 076-795 58 82
 

Vi planerar att gå 8-10 km. Vi går mot sjön, förbi Sjökvarn,
hamnen och badplatsen.

Vandring Bastöna/Rösjömosse
 

Lördagen den 2 oktober kl 10:00
Plats: Samling vid parkeringen, Hallgatan Lidköping
för samåkning. Bilkostnad 70 kr.
Anmälan senast 28 september till Daniel Jormeus
070-5268392 eller Lennart Andersson 0703-655727
Pris: 50 kr medlem / 90 kr icke medlem. Tag med egen fika.
 

Vi besöker Bastöna ett gammalt jordbruk som nu är
hembygdsgård i Norra Vånga och vandrar på de nya spängerna
som kanske ska leda runt Rösjön. Rune Karlsson guidar oss på
Bastöna och på spängerna.

Tågresa Lidköping – Mariestad
 

Onsdagen den 6 oktober kl 9:45.
Plats: Samling vid Resecentrum Lidköping. Tåget avgår kl
10:03.
Pris: Pensionärer från Lidköping  ska ha ett Västtrafikkort
för att åka gratis på tåget, övriga 68 kr t o r.
Anmälan senast 1 oktober till Lennart Andersson 0703-655
727 eller Lennart Strandhag 070-7154301
 

Lidköping – Mariestad har röstats fram som Sveriges vackraste
tågsträcka.
Vi besöker domkyrkan och gör en stadsvandring med Eva
Ericson, STF Norra Skaraborg som guide. Fika/ lunch på
Lundstedts konditori. Var och en betalar sin fika.Tåget går hem
kl 14:41

STF Lidköping 40-års jubileum
 

Lördagen den 16 oktober  kl 17:00
Plats: Missionskyrkan Lidköping
Pris: 100 kr för medlem / tidigare medlem 200 kr. Anmälan
senast 3 oktober till Maria Albinsson  0705-138 072 eller
Inger Alteryd 0703-380 389.
 

STF lokalavdelning Lidköping grundades 1980. Det ska vi fira
med en festkväll i Missionskyrkan. Vi ska äta god mat, kaffe och
tårta. Underhållning, sång och musik, bildspel från årens
aktiviteter. Yngve Karlsson kommer att berätta om en resa han
gjorde 1959 till Grövelsjön på moped. Om du har några minnen
dela dem gärna med oss.

Berättelser från Lidköping
 

Tisdagen 9 november kl 15:00
Plats: Vänermuseet Lidköping
Pris: medlem 50 kr/ icke medlem 90kr
Anmälan senast 2 november till Maria Albinsson
0705-138072 och Gun Andersson 076-1428230
 

Sommaren 2021 öppnar en ny utställning i Vänermuseet:
Berättelser från Lidköping. Det är en basutställning som via
människors livsöden skildrar Lidköpings historia med fokus från
år 1446 och framåt. Ett trettiotal personligheter lyfts fram. Vem
var exempelvis Mary Andersson, Erica Garström, Mia Lind, AP
Särnmark, Knut Sundbeck och Uno Falkengren? Fantastiska
fotografier och illustrationer, dokumentation och föremål
används för att ge autenticitet åt de berättelser och personer som
utställningen utgår ifrån. Fasaderna har fått sin grafiska
gestaltning och man går liksom in i stadens gator och torg.

Kvällspromenad och ärtsoppa i Kaffekvarnen,
Stenhammar
 

Torsdagen den 25 november  kl 18:00.
Plats: Samling vid Stenhammarkyrkans parkering.
Pris: 80 kr för medlem / 120  kr icke medlem.
Anmälan senast 20 november till Lennart Andersson
0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389
 

Vi samlas vid Stenhammarkyrkans parkering och går en
promenad på ca en timma. Det finns många fina gång- och
cykelvägar i området. Efter promenaden samlas vi i Kaffekvarnen
och äter hemkokt ärtsoppa och kaffe och kaka. Ta gärna på
reflexväst.

Årsmöte
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Plats Pingstkyrkan Lidköping
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