
STF Norra Öresund
Program Hösten 2021 Vintern 2022

Kullaberg-Håkull naturvandring

Solarpark företagsbesök Helsingborg

Skåneleden och naturreservat vandringar

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/stfnorraoresund

Vill du bli medlem i STF och vår lokalavdelning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfnorraoresund@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Torbjörn Gerward: 0723 08 25 10
Susan Boman-Moman: 0761 26 20 01
Eva Halmedal: -
Vesna Lukic: 0731 53 78 98
Maja Engdahl: -

Samåkning
 

Vi rekommenderar 18,50 kr/mil som delas av passagerarna.

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
mejl.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnorraoresund

E-mail: stfnorraoresund@stfturist.se

Facebook: Gilla STF Norra Öresund på Facebook

Swish: 123 399 90 26

Få information:
Önskar du få information hem till dig, då mejlar du din e-
postadress till stfnorraoresund@stfturist.se

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 lokal verksamhet eller ett specialintresse som kan
ge upphov till en aktivitet? Belöningen blir bland annat
trevliga upplevelser, nya vänner, bra föreningsutbildning och
möjlighet att vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor.

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 Helsingborg/Miatorp
042-13 11 30
boka@miatorp.nu

STF Landskrona Vandrahem
0418-120 63
landskrona.vandrarhem@telia.com

STF Röstånga/Villa Söderåsen Vandrarhem
043-544 80 20
info@villasoderasen.com

Rubrik för utvald aktivitet 1
Rubrik för utvald aktivitet 2
Rubrik för utvald aktivitet 3

Upptäck något nytt  
på hemmaplan!
I Svenska Turistföreningen finns 65 
lokal avdelningar runt om i landet som 
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

Friluftslivets år 2021
På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 
teman som finns.

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 genom din lokalavdel-
ning, 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

Medlemsavgifter
Vuxen 26 år-:  345 kr  
Ungdom 16-25 år:  195 kr 
Barn 5-15 år:  50 kr  
Sambor/Familjepris:  550 kr

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 info för respektive aktivitet på 
lokalavdelningens hemsida.

STF Lokalavdelningen
Höstprogram 2021

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 info@stfturist.se
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.sewww.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Välkommen till lokalavdelningen
Lokalavdelningen officiatio. Luptis abor rem fugitiunt. 
Emporro verum et labore reserum rectat maximus 
ullautatia volore vernates pel estiur, inverores ducipsum 
quideris simo ipsumquis el ium hari od undentotae que 
reserum rectat maximus ullautatia volore vernates pel 
corrunt. Lapus uis el ium hari od undentotae reserum 
rectat maximus ulla.

Kontakter i styrelsen

Anders Andersson ordförande 0123-45 67 89
Anders Andersson sekreterare 0123-45 67 89
Anders Andersson kassör 0123-45 67 89
Anders Andersson 0123-45 67 89
Anders Andersson 0123-45 67 89
Anders Andersson 0123-45 67 89
Anders Andersson 0123-45 67 89
Anders Andersson 0123-45 67 89

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/stflokalavdelningen

E-mail: stflokalavdelningen@stfturist.se
Plusgironr: 12 34 56 78
Swish: 12 34 56 78

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 lokal avdelningar. 
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sve-
rige är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta 
din lokal avdelning 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 medlem-
skap är du en del av vårt arbete så att du och andra kan 
upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
STF Helsingborg/Miatorp 
042-13 11 30, boka@miatorp.nu

STF Landskrona Vandrahem 
0418-120 63, landskrona.vandrarhem@telia.com

STF Röstånga/Villa Söderåsen Vandrarhem 
043-544 80 20, info@villasoderasen.com 

Swish
123 399 90 26

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning? 
Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mejl 
till: stf@stfturist.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

STF Norra Öresund
Program Hösten 2021 Vintern 2022

Kullaberg-Håkull naturvandring

Solarpark företagsbesök Helsingborg

Skåneleden och naturreservat vandringar

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/stfnorraoresund

Vill du bli medlem i STF och vår lokalavdelning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfnorraoresund@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Torbjörn Gerward: 0723 08 25 10
Susan Boman-Moman: 0761 26 20 01
Eva Halmedal: -
Vesna Lukic: 0731 53 78 98
Maja Engdahl: -

Samåkning
 

Vi rekommenderar 18,50 kr/mil som delas av passagerarna.

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
mejl.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnorraoresund

E-mail: stfnorraoresund@stfturist.se

Facebook: Gilla STF Norra Öresund på Facebook

Swish: 123 399 90 26

Få information:
Önskar du få information hem till dig, då mejlar du din e-
postadress till stfnorraoresund@stfturist.se

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 lokal verksamhet eller ett specialintresse som kan
ge upphov till en aktivitet? Belöningen blir bland annat
trevliga upplevelser, nya vänner, bra föreningsutbildning och
möjlighet att vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor.

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 Helsingborg/Miatorp
042-13 11 30
boka@miatorp.nu

STF Landskrona Vandrahem
0418-120 63
landskrona.vandrarhem@telia.com

STF Röstånga/Villa Söderåsen Vandrarhem
043-544 80 20
info@villasoderasen.com

STF Norra Öresund
Program Hösten 2021 Vintern 2022

Kullaberg-Håkull naturvandring

Solarpark företagsbesök Helsingborg

Skåneleden och naturreservat vandringar

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/stfnorraoresund

Vill du bli medlem i STF och vår lokalavdelning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfnorraoresund@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Torbjörn Gerward: 0723 08 25 10
Susan Boman-Moman: 0761 26 20 01
Eva Halmedal: -
Vesna Lukic: 0731 53 78 98
Maja Engdahl: -

Samåkning
 

Vi rekommenderar 18,50 kr/mil som delas av passagerarna.

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
mejl.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnorraoresund

E-mail: stfnorraoresund@stfturist.se

Facebook: Gilla STF Norra Öresund på Facebook

Swish: 123 399 90 26

Få information:
Önskar du få information hem till dig, då mejlar du din e-
postadress till stfnorraoresund@stfturist.se

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 lokal verksamhet eller ett specialintresse som kan
ge upphov till en aktivitet? Belöningen blir bland annat
trevliga upplevelser, nya vänner, bra föreningsutbildning och
möjlighet att vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor.

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 Helsingborg/Miatorp
042-13 11 30
boka@miatorp.nu

STF Landskrona Vandrahem
0418-120 63
landskrona.vandrarhem@telia.com

STF Röstånga/Villa Söderåsen Vandrarhem
043-544 80 20
info@villasoderasen.com



AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022

Bli medlem i STF Norra Öresund
 

Ditt medlemskap i STF ger dig rätt till kostnadsfritt medlemskap
i STF Norra Öresund. Du stöttar vårt arbete för de lokala
aktiviteterna, för att vi ska ordna dessa just i din hemmiljö.
Tillsammans trivs och lever vi i Norra Öresund!
Kontakta någon av oss i STF Norra Öresunds styrelse eller skicka
ett mejl till stfnorraoresund@stfturist.se för att bli medlem.
Välkommen!

Kolla alltid STFs hemsida en dag före aktiviteten.
 

Antalet deltagare kan maximeras. Programpunkter kan ställas in
eller nya tillkomma efter denna broschyrs tryckning.

Valfria vandringar i Skåne
 

September 2021
Kolla på STF Norra Öresunds webbplats för detaljer,
samling tid och plats.
 

En gång under månaden kommer vi att ha en valfri vandring i
Skånes parker eller naturreservat, eller längst en del av Skåneleden
1 - 6.  Vandringen kan vara 10 - 18 km, och kan inkludera en
sidotur till platser av kulturellt eller historiskt intresse.  En andra
vandring kan inkludera tågresor och en eller flera övernattningar
längs flera etapper.
Pris: Obestämt

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 4/9 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Besök Solarpark Helsingborg
 

Ons. 8/9 kl. 10.00
Samling: Återvinningsanläggningen, Välavägen 222,
Helsingborg
 

Besök Solarpark för att få veta lite mera om solcellsanläggningar i
allmänhet, och Solarpark i synnerhet båda i nutiden och
framtiden.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 1/9 till Bo-Gunnar 0705 20 66 14

Byvandring för bussburna, Lerberget
 

Lör. 11/9 kl. 14.01
Samling: Busshållplatsen i ”Lerberget Centrum”. Bilburna
parkera strax intill. Bussinformation se hemsida.
 

Du kommer uppleva en spännande rundtur i en fiske- och
sjöfartsort från 1700-talet. Medtag eftermiddagsfika, som vi
dricker vid Lerbergets hamn.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Obligatoriskt och senast  9/9 till
stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Skulturpromenad del 2
 

Ons. 15/9 kl. 10.00
Samling: Idrottsplatsen Olympia vid Kalle Svensson statyn
 

Vi tittar på skulpturer i Helsingborgs centrala delar. Fika paus.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 6/9 till Ulla 0706 26 54 68

Sten på Sten
 

Lör. 18/9 kl. 10.30
Samling: Engelholms tågstation
 

Natursten i byggprocessen liksom för skulpturer, monument och
Minnesstenar är ett återkommande materialval - inte minst i ett
historiskt perspektiv. Följer med på en c:a 5 km rundtur med Jan
Anders Brundin, branschverksam sedan 1972, för en föredrag om
"sten på sten" i Engelholm.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 15/9 till Susan 0761 26 20 01

Kåseri ”Fahlmans konditori” och medlemskväll
 

Ons. 29/9 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Efter kåseriet samtalar vi om programidéer och ser på aktivitets-
statistik. Kvällen avslutas med god fika.
Pris: STF medlem 20 kr. Övriga 60 kr.
Anmäla: Obligatoriskt senast 27/9 till stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 2/10 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Vandring på Kullaberg
 

Lör. 16/10 kl. 10.00
Samling: Björkeröd P-plats
 

Medelsvår vandring, kuperad terräng, på naturstigar och vi äter
medhavd matsäck. Sträckan är c:a 6 km
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Obligatoriskt och senast  14/10 till
stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Valfria vandringar i Skåne
 

November 2021
Kolla på STF Norra Öresunds webbplats för detaljer,
samling tid och plats.
 

En gång under månaden kommer vi att ha en valfri vandring i
Skånes parker eller naturreservat, eller längst en del av Skåneleden
1 - 6.  Vandringen kan vara 10 - 18 km, och kan inkludera en
sidotur till platser av kulturellt eller historiskt intresse.  En andra
vandring kan inkludera tågresor och en eller flera övernattningar
längs flera etapper.
Pris: Obestämt

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 6/11 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Studiebesök Livets Museum i Lund
 

Tors. 11/11 kl. 10.30
Samling: Museum entré
 

Medicinhistoriskt museum som berättar om hur kroppen
fungerar. Gemensam dagens lunch till egen kostnad.
Pris: Fri entré för STF-medlem, övriga 40 kr (exkl. lunch).
Anmäla: Senast 9/11 till Gertie 0739 71 38 96 eller Susan 0761
26 20 01 eller

Vandring Himmelstorp-Björkoröd
 

Lör. 20/11 kl. 10.00
Samling: Stora parkering vid picknick platsen,
Himmelstorpsvägen
 

Vandring t/r c:a 3 timmar. Lite kuperat.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 18/11 till Susan 0761 26 20 01

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 4/12 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Föredrag ”Staden Reykjavik” och grötfest
 

Ons. 8/12 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Bildspel ”Staden Reykjavik” och därefter äter vi god Ris á la
Malta och kaffe med en smarrig kaka.
Pris: STF medlem 50 kr. Övriga 100 kr. OBS! Betala med jämna
pengar.
Anmäla: Obligatoriskt senast 6/12 till stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Företagsbesök Everfresh Långeberga
 

Törs. 8/12 kl. 11.00
Samling: h-entré företaget, Långebera vägen 190
 

Företaget är ledande grossist i frukt o grönt. Gemensam lunch till
självkostnad.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 1/12 till Göran 0703 96 66 78 eller
gorithon@telia.com

Årsmöte 2022
 

Ons. 16/2 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Årsmöte och Kåseri: Cykling utmed Jylland kust. Kolla på STF
Norra Öresunds webbplats för detaljer.

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.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 VINTERN 2022

Bli medlem i STF Norra Öresund
 

Ditt medlemskap i STF ger dig rätt till kostnadsfritt medlemskap
i STF Norra Öresund. Du stöttar vårt arbete för de lokala
aktiviteterna, för att vi ska ordna dessa just i din hemmiljö.
Tillsammans trivs och lever vi i Norra Öresund!
Kontakta någon av oss i STF Norra Öresunds styrelse eller skicka
ett mejl till stfnorraoresund@stfturist.se för att bli medlem.
Välkommen!

Kolla alltid STFs hemsida en dag före aktiviteten.
 

Antalet deltagare kan maximeras. Programpunkter kan ställas in
eller nya tillkomma efter denna broschyrs tryckning.

Valfria vandringar i Skåne
 

September 2021
Kolla på STF Norra Öresunds webbplats för detaljer,
samling tid och plats.
 

En gång under månaden kommer vi att ha en valfri vandring i
Skånes parker eller naturreservat, eller längst en del av Skåneleden
1 - 6.  Vandringen kan vara 10 - 18 km, och kan inkludera en
sidotur till platser av kulturellt eller historiskt intresse.  En andra
vandring kan inkludera tågresor och en eller flera övernattningar
längs flera etapper.
Pris: Obestämt

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 4/9 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Besök Solarpark Helsingborg
 

Ons. 8/9 kl. 10.00
Samling: Återvinningsanläggningen, Välavägen 222,
Helsingborg
 

Besök Solarpark för att få veta lite mera om solcellsanläggningar i
allmänhet, och Solarpark i synnerhet båda i nutiden och
framtiden.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 1/9 till Bo-Gunnar 0705 20 66 14

Byvandring för bussburna, Lerberget
 

Lör. 11/9 kl. 14.01
Samling: Busshållplatsen i ”Lerberget Centrum”. Bilburna
parkera strax intill. Bussinformation se hemsida.
 

Du kommer uppleva en spännande rundtur i en fiske- och
sjöfartsort från 1700-talet. Medtag eftermiddagsfika, som vi
dricker vid Lerbergets hamn.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Obligatoriskt och senast  9/9 till
stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Skulturpromenad del 2
 

Ons. 15/9 kl. 10.00
Samling: Idrottsplatsen Olympia vid Kalle Svensson statyn
 

Vi tittar på skulpturer i Helsingborgs centrala delar. Fika paus.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 6/9 till Ulla 0706 26 54 68

Sten på Sten
 

Lör. 18/9 kl. 10.30
Samling: Engelholms tågstation
 

Natursten i byggprocessen liksom för skulpturer, monument och
Minnesstenar är ett återkommande materialval - inte minst i ett
historiskt perspektiv. Följer med på en c:a 5 km rundtur med Jan
Anders Brundin, branschverksam sedan 1972, för en föredrag om
"sten på sten" i Engelholm.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 15/9 till Susan 0761 26 20 01

Kåseri ”Fahlmans konditori” och medlemskväll
 

Ons. 29/9 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Efter kåseriet samtalar vi om programidéer och ser på aktivitets-
statistik. Kvällen avslutas med god fika.
Pris: STF medlem 20 kr. Övriga 60 kr.
Anmäla: Obligatoriskt senast 27/9 till stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 2/10 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Vandring på Kullaberg
 

Lör. 16/10 kl. 10.00
Samling: Björkeröd P-plats
 

Medelsvår vandring, kuperad terräng, på naturstigar och vi äter
medhavd matsäck. Sträckan är c:a 6 km
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Obligatoriskt och senast  14/10 till
stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Valfria vandringar i Skåne
 

November 2021
Kolla på STF Norra Öresunds webbplats för detaljer,
samling tid och plats.
 

En gång under månaden kommer vi att ha en valfri vandring i
Skånes parker eller naturreservat, eller längst en del av Skåneleden
1 - 6.  Vandringen kan vara 10 - 18 km, och kan inkludera en
sidotur till platser av kulturellt eller historiskt intresse.  En andra
vandring kan inkludera tågresor och en eller flera övernattningar
längs flera etapper.
Pris: Obestämt

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 6/11 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Studiebesök Livets Museum i Lund
 

Tors. 11/11 kl. 10.30
Samling: Museum entré
 

Medicinhistoriskt museum som berättar om hur kroppen
fungerar. Gemensam dagens lunch till egen kostnad.
Pris: Fri entré för STF-medlem, övriga 40 kr (exkl. lunch).
Anmäla: Senast 9/11 till Gertie 0739 71 38 96 eller Susan 0761
26 20 01 eller

Vandring Himmelstorp-Björkoröd
 

Lör. 20/11 kl. 10.00
Samling: Stora parkering vid picknick platsen,
Himmelstorpsvägen
 

Vandring t/r c:a 3 timmar. Lite kuperat.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 18/11 till Susan 0761 26 20 01

Skåneleden SL5 Raus-Gantofta-Raus
 

Lör. 4/12 kl. 11.00
Samling: Parkering vid Raus kyrka
 

Vandring c:a 5 km Raus-Gantofta. Stopp för lunch/fika på egen
hand (ej medhavd matsäck) i Dalstugan i Gantofta.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr via Swish
Info och anmäla: SMS till Maja 0762 39 15 39

Föredrag ”Staden Reykjavik” och grötfest
 

Ons. 8/12 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Bildspel ”Staden Reykjavik” och därefter äter vi god Ris á la
Malta och kaffe med en smarrig kaka.
Pris: STF medlem 50 kr. Övriga 100 kr. OBS! Betala med jämna
pengar.
Anmäla: Obligatoriskt senast 6/12 till stf.torbjorn@hotmail.com
Info: Torbjörn 0723 08 25 10

Företagsbesök Everfresh Långeberga
 

Törs. 8/12 kl. 11.00
Samling: h-entré företaget, Långebera vägen 190
 

Företaget är ledande grossist i frukt o grönt. Gemensam lunch till
självkostnad.
Pris: STF medlem gratis. Övriga 40 kr.
Anmäla: Senast 1/12 till Göran 0703 96 66 78 eller
gorithon@telia.com

Årsmöte 2022
 

Ons. 16/2 kl. 18.00
Samling: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg
 

Årsmöte och Kåseri: Cykling utmed Jylland kust. Kolla på STF
Norra Öresunds webbplats för detaljer.

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.


