
STF Norra Skaraborg
Höstprogram 2021

Remningstorps skogsmuseum

Konstgården Redberga

Studiebesök stadsteatern och kulturhuset

i Skövde

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 någon i styrelsen så ansluter vi dig, det är
kostnadsfritt! Ring eller skicka ett mail
till: stfnorraskaraborg@stfturist.se eller stf@stfturist.se.

Kontakter i styrelsen
Eva Ericson, ordförande 070 - 992 42 43
Anders Håsteen, v. ordf. 070 - 819 80 16
Helena Witting, sekreterare 073 - 616 37 94
Ing-Britt Lind, kassör 073 - 767 35 62
Jesper Persson 072 - 226 84 90
Mikael Herlin 070 - 252 02 88
Lars Idunger 076 - 833 50 15
Carina Andersson 070 - 564 49 07

Samåkning
 

Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare.

Hemsida:
 

www.svenskaturistforeningen.se/stfnorraskaraborg
E-mail: stfnorraskaraborg@stfturist.se
Bankgironr: 5172-5224
Swish: 1231542869

Välkommen till lokalavdelningen
 

Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner, Området är
en gränsbygd och mellan Vänern och Vättern söder om
Tiveden och de stora sjöarna Skagern, Unden och
Viken. Mariestad har en gammal stadskärna runt
Domkyrkan, en av de bäst bevarade i landet. Utanför
Gullspång finns en mängd små öar, ändmoräner. I
Gullspångsälven finns också lekplatsen för Gullspångslaxen
som har Vänern som sitt ”hav”. Göta Kanal, Sveriges blå
band börjar i Sjötorp och slutar i Mem i Östergötland.
Mellan Vänern och Vättern är det 21 slussar. I Töreboda
korsar Västra stambanan kanalen. Det är ett skådespel att se
järnvägsbron fällas upp för kanaltrafiken.

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 Lugnåsbergets Ekohotell, 072 – 226 84 90
  Lantligt och lugnt på spännande kvarnstensberg

STF Mariestads Vandrarhem, 0501 – 104 48
  Statsgård i Gamla stan vid Vänern

STF Tåtorps Café & Logi, 070 – 530 86 37
  Ekologiskt boende i vacker miljö vid Göta Kanal
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En dag vid Vristulven
 

Lördagen den 21 augusti.
Kl. 08:45 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

Samling sker kl. 09:30 vid Kinneskogens båtklubb.
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Vänern outdoor och
vi arrangerar en dag vid Vristulven. Vi får information och fisket
och fågellivet. Ledarledd vandring eller cykling.
Ta med matsäck och på med bra skor, väderanpassade kläder och
badkläder för den som är sugen.
Anmälan senast 10 augusti till Eva Ericson 070 - 992 42 43 el till
vår e-post. Vill du paddla anmäler du dig till Peter van der Tool
tel 0735-81 82 82 E-post: info@vanernoutdoor.se. Det finns
möjlighet att hyra kanot. Eftersom det inte finns så många
kanoter gäller först till kvarn. Ovana paddlare bör ta med
handskar. Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 16:30.
Det kan bli ändringar på grund av corona-läget.
Info: Naturturism vid Vristulven | Naturskyddsföreningen
(naturskyddsforeningen.se)

Lingon och svampexkursion i Högsåsen/Gårdsjö
 

Torsdagen den 26 augusti.
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

Ta med en hink eller två. Vi skall plocka lingon ev. blåbär och
svamp. Matsäck och bra skor/kläder är nödvändigt och ev.
myggmedel och baddräkt.
Räkna med att vi är i skogen ca tre timmar.
Kostnad 60 kr för ev. samåkning.
Anmälan senast den 23 augusti till Eva Ericson 070 - 992 42 43
eller vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.

11 september - Vandringens dag “800 år av
qvarnstensspår”
 

Lördagen den 11 september.
Samling för ev. samåkning från Hertig Karls torg kl. 09:15.
 

Kl. 10:00 startar den guidade vandringen vid Qvarnstensgruvans
parkering på Lugnåsberget. Väl nere vid gruvan tar vi en kort tur
inne i denna. Sedan följer vi spåren bakåt i tiden kanske på lite
nya stigar, förbi dagbrott och osäljbara stenar mm. Vandringen är
ca 8 km och vi stannar för en fikapaus under vägen. Kängor
tycker vi är nödvändigt liksom en matsäck och väderanpassade
kläder förstås. Vandringen är ett samarbete mellan Föreningen

Qvarnstensgruvan Minnesfjället och Västkuststiftelsen.
Kostnad 30 kr.
Anmälan senast den 9 september till
anmalan@vastkuststiftelsen.se och ev. information Jesper Persson
072 - 226 84 90. Max 20 deltagare.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 14.

Skogsmuseet på Remningstorp
 

Lördagen den 2 oktober.
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

Museet ger en bild av skogsbrukets och skogsutbildningens
utveckling och förändring från tidigt 1900-tal till 1980-talet. Här
visas redskap och maskiner för markberedning, plantering,
fällning och transport och en unik samling med 100-talet
motorsågar från 1930 och framåt. Större delen av föremålen i
samlingarna kommer från Sparresäters Skogsbruksskola som
lades ned 2015. Dessutom finns rikt utrustade arbetsplatser för
smed och hovslagare. Inom en kilometer finns ett av Sveriges
förnämsta arboretum med träd från norra halvklotet. Hit åker vi
efter museibesöket och promenerar på dess stigar. Här äter i också
vår matsäck.
Kostnad för entré, information och kaffe 50 kr, ej medlem 70 kr.
Därtill kommer 50 kr för ev. samåkning.
Anmälan senast den 20 september till Lars Idunger
076 – 833 50 15 eller till vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad igen ca kl. 15.

Vandringar hösten 2021
 

Söndagarna 3, 10, 17, 24 och 31 oktober.  
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

STF och Friluftsfrämjandet erbjuder ledarledda vandringar. Kom
i oömma kläder och ta med matsäck. Vi går ca 8 km någonstans i
Norra Skaraborg. I slutet av september hittar du, på vår hemsida,
exakt var vi går. En vandring kommer att bli lite kortare, max. 5
km.
I dessa coronatider vill vi att du anmäler dig till Ing-Britt Lind,
073 – 767 35 62 onsdagen före resp. vandring.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.
Vid ev. samåkning rekommenderar vi att den som kör får 8 kr per
mil och passagerare.

Konstgården Redberga med Harald Wibergs
målningar
 

Lördagen den 23 oktober.
Kl. 10:30 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

På Konstgården Redberga, som ligger strax utanför Falköping,
kan du beskåda Harald Wibergs målningar. Han är kanske mest
känd för sina djurmotiv. På Redberga finner du även konstverk
från några av våra största svenska konstnärer; Zorn, Liljefors, Carl
Larsson, Bauer och Arosenius. Vi startar besöket med att dricka
vårt beställda kaffe med en smörgås/liten kaka.
Kostnad för entré/guidning och kaffe 230 kr, ej medlem 270 kr.
Därtill kommer 120 kr för samåkning.
Anmälan senast den 5 oktober till Ing-Britt Lind 073 - 767 35 62
eller till vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.

Studiebesök på Skövde Stadsteater och Kuturhus
 

Tisdagen den 16 november.
Avresa med buss 500 kl. 13:35 från busstationen. Eller
samling vid Hertig Karls torg kl. 13.30 för samåkning och
avfärd.
 

Stadsteatern i Skövde tar emot oss och visar hur det ser ut bakom
scenen samt berättar om vilket arbete som görs innan en
föreställning kommer på plats. Efter besöket är det dags för en
fika på ”Sällskapet”. I samband med fikat möter Thomas Oldrell,
konstchef, upp. Han visar oss runt i resten av kulturhuset och
berättar om verksamheterna som finns här.
Kostnad för besöket 40 kr, icke medlem betalar 80 kr.
Anmälan senast den 8 nov. till Eva Ericson 070 - 992 42 43 eller
till vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 18:30

Studiebesök på Vattenverket i Mariestad
 

Torsdagen den 25 november.
Kl. 13:15 avfärd från på Hertig Karls torg för samåkning.
Vattenverket tar emot kl. 13:30.
 

Vi visas runt och får bl. a veta varför vårt dricksvatten håller så
hög kvalitet trots att detta tas in ganska nära staden.
Kostnad 20 kr, icke medlem 40kr.
Anmälan senast den 22 november till Anders Håsteen
070 – 819 80 16  eller till vår e-post.
Räkna med att vi avslutar ca kl. 16.

Första advent 2021
 

Söndagen den 28 november.
Samling Hertig Karls torg för samåkning.
 

Vilken kyrka det blir och när vi skall samlas återkommer vi till.
Det blir en guidning i kyrkan och vi deltar i gudstjänsten och i ev.
kyrkkaffe. Tid och plats se annons i Mariestadstidningen
(föreningsnytt) och på vår hemsida i början på november.
Anmälan senast den 22 november till Lars Idunger
076 – 833 50 15 eller till vår e-post.

Årsmötet är den 14 februari 2022.
 

Måndagen kl. 19:00 på Västerängs koloniområde
Kl. 18:45 avfärd från på Hertig Karls torg för samåkning.
 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar museilektor
Annelie Oxenstierna från Landskrona om kolonirörelsens
historia. Som vanligt bjuder vi på enkel smörgås med kaffe/te el
lättöl/vatten.
Anmälan senast den 7 februari till Anders Håsteen
070 – 819 80 16 till vår e-post. Mer information, se
Mariestadstidningen (föreningsnytt) i mitten av januari.

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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En dag vid Vristulven
 

Lördagen den 21 augusti.
Kl. 08:45 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

Samling sker kl. 09:30 vid Kinneskogens båtklubb.
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Vänern outdoor och
vi arrangerar en dag vid Vristulven. Vi får information och fisket
och fågellivet. Ledarledd vandring eller cykling.
Ta med matsäck och på med bra skor, väderanpassade kläder och
badkläder för den som är sugen.
Anmälan senast 10 augusti till Eva Ericson 070 - 992 42 43 el till
vår e-post. Vill du paddla anmäler du dig till Peter van der Tool
tel 0735-81 82 82 E-post: info@vanernoutdoor.se. Det finns
möjlighet att hyra kanot. Eftersom det inte finns så många
kanoter gäller först till kvarn. Ovana paddlare bör ta med
handskar. Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 16:30.
Det kan bli ändringar på grund av corona-läget.
Info: Naturturism vid Vristulven | Naturskyddsföreningen
(naturskyddsforeningen.se)

Lingon och svampexkursion i Högsåsen/Gårdsjö
 

Torsdagen den 26 augusti.
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

Ta med en hink eller två. Vi skall plocka lingon ev. blåbär och
svamp. Matsäck och bra skor/kläder är nödvändigt och ev.
myggmedel och baddräkt.
Räkna med att vi är i skogen ca tre timmar.
Kostnad 60 kr för ev. samåkning.
Anmälan senast den 23 augusti till Eva Ericson 070 - 992 42 43
eller vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.

11 september - Vandringens dag “800 år av
qvarnstensspår”
 

Lördagen den 11 september.
Samling för ev. samåkning från Hertig Karls torg kl. 09:15.
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ca 8 km och vi stannar för en fikapaus under vägen. Kängor
tycker vi är nödvändigt liksom en matsäck och väderanpassade
kläder förstås. Vandringen är ett samarbete mellan Föreningen

Qvarnstensgruvan Minnesfjället och Västkuststiftelsen.
Kostnad 30 kr.
Anmälan senast den 9 september till
anmalan@vastkuststiftelsen.se och ev. information Jesper Persson
072 - 226 84 90. Max 20 deltagare.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 14.

Skogsmuseet på Remningstorp
 

Lördagen den 2 oktober.
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
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Vandringar hösten 2021
 

Söndagarna 3, 10, 17, 24 och 31 oktober.  
Kl. 10:00 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

STF och Friluftsfrämjandet erbjuder ledarledda vandringar. Kom
i oömma kläder och ta med matsäck. Vi går ca 8 km någonstans i
Norra Skaraborg. I slutet av september hittar du, på vår hemsida,
exakt var vi går. En vandring kommer att bli lite kortare, max. 5
km.
I dessa coronatider vill vi att du anmäler dig till Ing-Britt Lind,
073 – 767 35 62 onsdagen före resp. vandring.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.
Vid ev. samåkning rekommenderar vi att den som kör får 8 kr per
mil och passagerare.

Konstgården Redberga med Harald Wibergs
målningar
 

Lördagen den 23 oktober.
Kl. 10:30 avfärd, samling Hertig Karls torg ev. samåkning.
 

På Konstgården Redberga, som ligger strax utanför Falköping,
kan du beskåda Harald Wibergs målningar. Han är kanske mest
känd för sina djurmotiv. På Redberga finner du även konstverk
från några av våra största svenska konstnärer; Zorn, Liljefors, Carl
Larsson, Bauer och Arosenius. Vi startar besöket med att dricka
vårt beställda kaffe med en smörgås/liten kaka.
Kostnad för entré/guidning och kaffe 230 kr, ej medlem 270 kr.
Därtill kommer 120 kr för samåkning.
Anmälan senast den 5 oktober till Ing-Britt Lind 073 - 767 35 62
eller till vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 15.

Studiebesök på Skövde Stadsteater och Kuturhus
 

Tisdagen den 16 november.
Avresa med buss 500 kl. 13:35 från busstationen. Eller
samling vid Hertig Karls torg kl. 13.30 för samåkning och
avfärd.
 

Stadsteatern i Skövde tar emot oss och visar hur det ser ut bakom
scenen samt berättar om vilket arbete som görs innan en
föreställning kommer på plats. Efter besöket är det dags för en
fika på ”Sällskapet”. I samband med fikat möter Thomas Oldrell,
konstchef, upp. Han visar oss runt i resten av kulturhuset och
berättar om verksamheterna som finns här.
Kostnad för besöket 40 kr, icke medlem betalar 80 kr.
Anmälan senast den 8 nov. till Eva Ericson 070 - 992 42 43 eller
till vår e-post.
Räkna med att vi är åter i Mariestad ca kl. 18:30

Studiebesök på Vattenverket i Mariestad
 

Torsdagen den 25 november.
Kl. 13:15 avfärd från på Hertig Karls torg för samåkning.
Vattenverket tar emot kl. 13:30.
 

Vi visas runt och får bl. a veta varför vårt dricksvatten håller så
hög kvalitet trots att detta tas in ganska nära staden.
Kostnad 20 kr, icke medlem 40kr.
Anmälan senast den 22 november till Anders Håsteen
070 – 819 80 16  eller till vår e-post.
Räkna med att vi avslutar ca kl. 16.

Första advent 2021
 

Söndagen den 28 november.
Samling Hertig Karls torg för samåkning.
 

Vilken kyrka det blir och när vi skall samlas återkommer vi till.
Det blir en guidning i kyrkan och vi deltar i gudstjänsten och i ev.
kyrkkaffe. Tid och plats se annons i Mariestadstidningen
(föreningsnytt) och på vår hemsida i början på november.
Anmälan senast den 22 november till Lars Idunger
076 – 833 50 15 eller till vår e-post.

Årsmötet är den 14 februari 2022.
 

Måndagen kl. 19:00 på Västerängs koloniområde
Kl. 18:45 avfärd från på Hertig Karls torg för samåkning.
 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar museilektor
Annelie Oxenstierna från Landskrona om kolonirörelsens
historia. Som vanligt bjuder vi på enkel smörgås med kaffe/te el
lättöl/vatten.
Anmälan senast den 7 februari till Anders Håsteen
070 – 819 80 16 till vår e-post. Mer information, se
Mariestadstidningen (föreningsnytt) i mitten av januari.

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.


