
STF Örnsköldsvik
Program Augusti 2021 - Februari
2022

Tänk på att hålla avstånd. Vi följer FHM:s

och STF:s rekommendationer.

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

Vi följer FHMs rekommendationer. Reservation för ev.
ändringar av datum och tider. På grund av rådande läge med
Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till styrelsen eller
se lokalavdelningens hemsida/facebooksida för aktuell
information. 
Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens
personuppgiftspolicy.

Kontakter i styrelsen
Ordförande JörgenHållberg 070-719 65 80
V. Ordförande Jan Lindmark 070-372 91 25
Sekreterare Anki Halén 070-600 37 66
Kassör Anders Berglund 070-340 65 83
Ledamot Anna Björklund 073-821 22 51
Ledamot Birgitta Falang 073-438 89 45
Ledamot May-Louise Edblom 070-671 55 99

Suppleant Inez Burholm 0730-24 04 79
Suppleant Kjell Pettersson 070-225 58 43

PR-ansvarig

Kurt Söderlund 070-205 63 20

Bli medlem i STF och var med i vår
lokalavdelning?
 

För att bli medlem i STF kontakta ordförande Jörgen
Hållberg. Ifall du redan är medlem men inte anslutit dig till
lokalavdelningen, kontakta ovanstående.

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vi verkar inom ett område med storslagen natur. Här finns
fina vandringsleder, skidområden och Höga Kusten-området
med Skule nationalpark. Vi är till för alla åldrar att känna
gemenskap, upptäckarglädje och kanske även få nya vänner.
Följ med oss och lär känna din hembygd.

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 Örnsköldsvik
Program Augusti 2021 - Februari
2022

Tänk på att hålla avstånd. Vi följer FHM:s

och STF:s rekommendationer.

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

Vi följer FHMs rekommendationer. Reservation för ev.
ändringar av datum och tider. På grund av rådande läge med
Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till styrelsen eller
se lokalavdelningens hemsida/facebooksida för aktuell
information. 
Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens
personuppgiftspolicy.

Kontakter i styrelsen
Ordförande JörgenHållberg 070-719 65 80
V. Ordförande Jan Lindmark 070-372 91 25
Sekreterare Anki Halén 070-600 37 66
Kassör Anders Berglund 070-340 65 83
Ledamot Anna Björklund 073-821 22 51
Ledamot Birgitta Falang 073-438 89 45
Ledamot May-Louise Edblom 070-671 55 99

Suppleant Inez Burholm 0730-24 04 79
Suppleant Kjell Pettersson 070-225 58 43

PR-ansvarig

Kurt Söderlund 070-205 63 20

Bli medlem i STF och var med i vår
lokalavdelning?
 

För att bli medlem i STF kontakta ordförande Jörgen
Hållberg. Ifall du redan är medlem men inte anslutit dig till
lokalavdelningen, kontakta ovanstående.

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vi verkar inom ett område med storslagen natur. Här finns
fina vandringsleder, skidområden och Höga Kusten-området
med Skule nationalpark. Vi är till för alla åldrar att känna
gemenskap, upptäckarglädje och kanske även få nya vänner.
Följ med oss och lär känna din hembygd.

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 Örnsköldsvik
Program Augusti 2021 - Februari
2022

Tänk på att hålla avstånd. Vi följer FHM:s

och STF:s rekommendationer.

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

Vi följer FHMs rekommendationer. Reservation för ev.
ändringar av datum och tider. På grund av rådande läge med
Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till styrelsen eller
se lokalavdelningens hemsida/facebooksida för aktuell
information. 
Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens
personuppgiftspolicy.

Kontakter i styrelsen
Ordförande JörgenHållberg 070-719 65 80
V. Ordförande Jan Lindmark 070-372 91 25
Sekreterare Anki Halén 070-600 37 66
Kassör Anders Berglund 070-340 65 83
Ledamot Anna Björklund 073-821 22 51
Ledamot Birgitta Falang 073-438 89 45
Ledamot May-Louise Edblom 070-671 55 99

Suppleant Inez Burholm 0730-24 04 79
Suppleant Kjell Pettersson 070-225 58 43

PR-ansvarig

Kurt Söderlund 070-205 63 20

Bli medlem i STF och var med i vår
lokalavdelning?
 

För att bli medlem i STF kontakta ordförande Jörgen
Hållberg. Ifall du redan är medlem men inte anslutit dig till
lokalavdelningen, kontakta ovanstående.

Välkommen till lokalavdelningen
 

Vi verkar inom ett område med storslagen natur. Här finns
fina vandringsleder, skidområden och Höga Kusten-området
med Skule nationalpark. Vi är till för alla åldrar att känna
gemenskap, upptäckarglädje och kanske även få nya vänner.
Följ med oss och lär känna din hembygd.

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 Närke Bergslagen
Program 2021

STF Närke Bergslagen omfattar

kommunerna Askersund, Hallsberg,

Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg,

Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro.

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 

- mas krev alakol sFTS .rammeldem-FTS  
het kan ta dig med till platser du ännu  

forska. Som medlem väljer du själv vilken 
lokalavdelning du vill ansluta dig till.

Vandringens dag
Den andra helgen i  
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!
Stötta din lokalavdelning genom att betala 
in din medlemsavgift direkt till dem. Du 
gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen.

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
Vi vill tacka för allt stöd och uppmuntran 
föreningen har fått under pandemin. 
Lokalavdelningen följer folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer info för respektive aktivitet på 
lokalavdelningens hemsida.www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen

Vill du engagera dig 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.
Har du tips på roliga, spännande eller intressanta aktiviteter
på din hemmaplan? Kanske har du ett specialintresse som du
vill dela med dig av till andra. Eller är du allmänt idérik och
vill verka i någon arbetsgrupp eller i lokalavdelningens
styrelse? Perfekt!
Genom att engagera dig i lokalavdelningen kan du vara med
och planera programutbudet och vilka aktiviteter som
arrangeras i ditt närområde. Du kan dessutom vara med och
påverka lokala frilufts-, natur- och kulturfrågor som är viktiga
för just din ort.

Kontakter i styrelsen
Håkan Söderman, ordförande 070-552 93 81
Lars Borgström, vice
ordförande

070-631 44 94

Ann-Marie Petersson,
sekreterare

019-20 25 45

Åke Ohlsson, kassör 070-344 17 67
Håkan Moureau,
programansvarig

073-201 35 99

Carina Ekroos, medlemsansv
+ sociala medier

070-454 25 44

Amaya C Lagos, ledamot 076-214 20 24

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen
E-mail: stfnarkebergslagen@stfturist.se

Bankgiro: 219-2961
Swish: 123 0795 435 (var vänlig ange aktivitet)
Facebook: STF Närke Bergslagen
Instagram: stfnarkebergslagen. Använd gärna även
#stfnarkebergslagen

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 dem. 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 Tivedstorp
Tivedstorp är en by mitt inne i Tiveden, en sägenomspunnen
skogsbygd på gränsen mellan Västergötland och Närke.
Kulturmiljön från 1600-talet är välbevarad med slåtterängar
och torvtak.

boka@tivedstorp.se
073-732 60 80

STF Nora/Åkerby herrgård hotell
Mitt i Bergslagens magiska natur – nära Nora. Med
panorama utsikt över Fåsjön, blånande höjder i horisonten
och skogen som närmaste granne är Åkerby en oas för kropp
och själ.

info@akerbyherrgård.se
0587-912 10
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Självklart 
kan du 
även köpa 
dina prylar 
hos oss :)  



AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22

Höstresa till Saxnäs
 

Torsdag 16/9 - söndag 19/9.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
 

Föranmälan senast 8 augusti. Boende del i Hotell alternativt
Vandrarhem. Vid intresse kontakta Jörgen för kontroll om lediga
platser kvar.

Promenad runt Hörnsjön
 

Söndag 15 augusti kl. 10:00-14:00.
Kontakt: Kurt Söderlund 070-205 63 20
 

Vi bjuder på korvgrillning, dryck, kaffe/te m.m. Vi säljer lotter
med många fina priser. Vi delar ut vårt nya höstprogram.

Kanottur längs Nätraån
 

Lördag 21/8 - söndag 22/8.
Kontakt: Jan Lindmark 070-372 91 25 eller
Tommy Linfors 070-602 33 36
 

Flyttad från 19-20/6. Tidigare anmälda har förtur. För mer
information kontakta Jan eller Tommy. Vi paddlar kanot längs
Nätraån och vi övernattar i tält.

Tisdagsvandringar Hösten 2021
 

Start 24 augusti kl. 11:00. Samling på Skyttis IP.
Kontakt: Anders Berglund 070-340 65 83, May-Louise
070-671 55 99
 

Vi vandrar tisdagar jämn vecka med start tisdagen 24 augusti.
Information om kommande vandringssträcka ges efter varje
tillfälle.

Surströmming på IOGT-NTO, Bergsgatan
 

Fredag 27 augusti kl. 18:00.  
Föranmälan: 22-24 augusti Eva 070-554 72 82 el. Borghild
070-627 71 26
 

Kostnad: 100 kr. I priset ingår surströmming med passande
tillbehör, kaffe och kaka.

Lotsstigen Vandring
 

Lördag 28 augusti kl. 10:00. Samling vid Ö-viks folkhögskola
kl. 09:00.
Kontakt: Anders Berglund 070-340 65 83. Kjell Pettersson
070-225 58 43
 

Vi går längst den fina Lotstigen från Skeppsmalen. Sträckan är ca
12 km med möjlighet att gå till utsikten några km extra.

Naturens dag
 

Lördag 4 september kl. 10:00-14:30.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
 

Vi visar hur man packar sin ryggsäck för en dagstur och även för
en veckotur. Vi säljer lotter med många fina priser samt delar ut
vårt höstprogram.

Äventyrsgolf med STF
 

Onsdag 8 september kl. 13:00. Samling vid Äventyrsgolfen
nedanför muséet.
Kontakt: Jan Lindmark 070-372 91 25. Föranmälan senast 6
september.
 

Vi träffas på äventyrsgolfen och spelar minigolf på den helt
omgjorda banan sedan ca 2 år. Ingen erfarenhet krävs. Kostnad:
60 kr för 1 spel, boll och klubba.

Vandringens dag
 

Lördag 11 september kl. 10:00.
Kontakt: Birgitta Falang 073-438 89 45
 

Vi samlas uppe vid Kusthöjden vid hopptornet. Bra parkering.
Sträckan är ca 8 km. Ta med fika.Den 11 september är det
Vandringens dag för tredje året i rad och då vill vi att hela Sverige
ska komma ut och vandra.

Bowling med Tacofest på Stema Bowling
 

Onsdag 6 oktober kl. 17:00, samling 16:45.
Kontakt: Birgitta Falang 073-438 89 45
Anmälan senast 2 oktober. Max 24 personer.
 

Vi träffas på Stema bowling där vi får byta om till bowlingskor
och välja ut rätt klot innan spel startar. Vi delar upp oss 4 st per
bana för spel i ca 90 minuter. Därefter äter vi tacobuffé
tillsammans innan kvällen är över. Pris för allt 269 kr/person
exkl. dryck. Kaffe ingår.

Idékväll för programblad 2022
 

Tisdag 12 oktober kl. 18:30-21:00
Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik
Kontakt: Anki Halén 070-600 37 66
 

Vi samlas och lägger fram förslag på aktiviteter inför kommande
programblad. Vi diskuterar även andra saker som berör STF
Örnsköldsviks verksamhet som ni medlemmar önskar ta upp.

Bildvisning från Island
 

Onsdag 20 oktober kl. 18:15
Plats: IOGT-NTO, Bergsgatan 8, Ö-vik
Föranmälan: 15-17 oktober, kostnad 100 kr, inkl. fika
Kurt Söderlund 070-205 63 20
 

Håkan Karlsson har gjort en ca 300 mil lång fotoresa i Nordens
mest okända land. Missa inte detta tillfälle!

Studiebesök på Docksta sko samt Naturrum
 

Fredag 22 oktober kl. 09:15. Samling på Ö-viks
Folkhögskola kl. 09:15.
Ansvarig: Anna Björklund 073-821 22 51
 

Vi gör ett studiebesök på Docksta skofabrik kl. 09:45. Vi blir
guidade runt fabriken och butiken. Möjlighet att shoppa finns.
Möjlighet att gå och äta lunch på Docksta baren finns alternativt
medtag matsäck. Kl. 13:00 besöker vi Naturum.

Vänskapsbingo på Vårblomman i Arnäsvall
 

Måndag 8 november kl. 18.30
Samling: Ö-viks Folkhögskola kl 17:30 alt
IOGT-NTO Vårblomman Arnäsvall kl. 17:45.
Kontakt: Allan 070-558 73 26, Kurt Söderlund 070-205 63 20
 

Vi träffas och spelar bingo tillsammans på gammalt vis. Vid köp
av bingobricka ingår fika.

Föreläsning med Birgitta Ricklund
 

Söndag 14 november kl. 18:00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bergsgatan 8, Ö-vik
Föranmälan: 8-10 november, kostnad 100 kr inkl. fika. Kurt
Söderlund 070-205 63 20
 

Möbelhantverkare Birgitta Ricklund berättar och visar bilder
"Min vandring på den väl upptrampade stigen".

Trivselkväll i Arnäs Hembygdsgård
 

Tisdag 30 november kl. 18:00. Samling vid Ö-viks
Folkhögskola kl.17:30 alt. Arnäs Hembygdsgård 17:50.
Föranmälan: 26-28 november, kostnad 100 kr, inklusive
gröt, smörgås, kaffe/te och kaka.
Kontakt: Inez Burholm 0730-24 04 79,
Birgitta Falang 073-438 89 45
 

Välkommen till en trevlig kväll med musik och
sångunderhållning och lotteri på inlämnade
julklappar. Ta med dig en inslagen julklapp till lotteriet.

Revyresa Östersund 2022
 

Datum ej fastställt vid tryckning. Håll koll på vår
Facebooksida och vår STF hemsida. Samling vid Nolaskolan
bussparkering, Viktoriaesplanaden.
Kontaktperson: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
Föranmälan i början av december 2021.

ÅRSMÖTE 2021
 

Söndag 6 februari kl. 18:00. IOGT-NTO, Bergsgatan 8, Ö-vik.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
 

På vår Facebook-sida:  www.facebook.com/STFOrnskoldsvik
 

Glöm inte att ta med ditt STF:s medlemskort för år 2022.
 

Vill ni ha dagordning, valberedningens förslag och övriga
årsmöteshandlingar kontakta Jörgen Hållberg 070-719 65 80.
(Tidigast 7 dagar före årsmötet).

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 AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22 AKTIVITETER AUGUSTI-21 - FEBRUARI -22

Höstresa till Saxnäs
 

Torsdag 16/9 - söndag 19/9.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
 

Föranmälan senast 8 augusti. Boende del i Hotell alternativt
Vandrarhem. Vid intresse kontakta Jörgen för kontroll om lediga
platser kvar.

Promenad runt Hörnsjön
 

Söndag 15 augusti kl. 10:00-14:00.
Kontakt: Kurt Söderlund 070-205 63 20
 

Vi bjuder på korvgrillning, dryck, kaffe/te m.m. Vi säljer lotter
med många fina priser. Vi delar ut vårt nya höstprogram.

Kanottur längs Nätraån
 

Lördag 21/8 - söndag 22/8.
Kontakt: Jan Lindmark 070-372 91 25 eller
Tommy Linfors 070-602 33 36
 

Flyttad från 19-20/6. Tidigare anmälda har förtur. För mer
information kontakta Jan eller Tommy. Vi paddlar kanot längs
Nätraån och vi övernattar i tält.

Tisdagsvandringar Hösten 2021
 

Start 24 augusti kl. 11:00. Samling på Skyttis IP.
Kontakt: Anders Berglund 070-340 65 83, May-Louise
070-671 55 99
 

Vi vandrar tisdagar jämn vecka med start tisdagen 24 augusti.
Information om kommande vandringssträcka ges efter varje
tillfälle.

Surströmming på IOGT-NTO, Bergsgatan
 

Fredag 27 augusti kl. 18:00.  
Föranmälan: 22-24 augusti Eva 070-554 72 82 el. Borghild
070-627 71 26
 

Kostnad: 100 kr. I priset ingår surströmming med passande
tillbehör, kaffe och kaka.

Lotsstigen Vandring
 

Lördag 28 augusti kl. 10:00. Samling vid Ö-viks folkhögskola
kl. 09:00.
Kontakt: Anders Berglund 070-340 65 83. Kjell Pettersson
070-225 58 43
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Naturens dag
 

Lördag 4 september kl. 10:00-14:30.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
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nedanför muséet.
Kontakt: Jan Lindmark 070-372 91 25. Föranmälan senast 6
september.
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Vandringens dag
 

Lördag 11 september kl. 10:00.
Kontakt: Birgitta Falang 073-438 89 45
 

Vi samlas uppe vid Kusthöjden vid hopptornet. Bra parkering.
Sträckan är ca 8 km. Ta med fika.Den 11 september är det
Vandringens dag för tredje året i rad och då vill vi att hela Sverige
ska komma ut och vandra.

Bowling med Tacofest på Stema Bowling
 

Onsdag 6 oktober kl. 17:00, samling 16:45.
Kontakt: Birgitta Falang 073-438 89 45
Anmälan senast 2 oktober. Max 24 personer.
 

Vi träffas på Stema bowling där vi får byta om till bowlingskor
och välja ut rätt klot innan spel startar. Vi delar upp oss 4 st per
bana för spel i ca 90 minuter. Därefter äter vi tacobuffé
tillsammans innan kvällen är över. Pris för allt 269 kr/person
exkl. dryck. Kaffe ingår.

Idékväll för programblad 2022
 

Tisdag 12 oktober kl. 18:30-21:00
Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik
Kontakt: Anki Halén 070-600 37 66
 

Vi samlas och lägger fram förslag på aktiviteter inför kommande
programblad. Vi diskuterar även andra saker som berör STF
Örnsköldsviks verksamhet som ni medlemmar önskar ta upp.
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Onsdag 20 oktober kl. 18:15
Plats: IOGT-NTO, Bergsgatan 8, Ö-vik
Föranmälan: 15-17 oktober, kostnad 100 kr, inkl. fika
Kurt Söderlund 070-205 63 20
 

Håkan Karlsson har gjort en ca 300 mil lång fotoresa i Nordens
mest okända land. Missa inte detta tillfälle!
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Söndag 14 november kl. 18:00
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Möbelhantverkare Birgitta Ricklund berättar och visar bilder
"Min vandring på den väl upptrampade stigen".
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Välkommen till en trevlig kväll med musik och
sångunderhållning och lotteri på inlämnade
julklappar. Ta med dig en inslagen julklapp till lotteriet.
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Datum ej fastställt vid tryckning. Håll koll på vår
Facebooksida och vår STF hemsida. Samling vid Nolaskolan
bussparkering, Viktoriaesplanaden.
Kontaktperson: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
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Söndag 6 februari kl. 18:00. IOGT-NTO, Bergsgatan 8, Ö-vik.
Kontakt: Jörgen Hållberg 070-719 65 80
 

På vår Facebook-sida:  www.facebook.com/STFOrnskoldsvik
 

Glöm inte att ta med ditt STF:s medlemskort för år 2022.
 

Vill ni ha dagordning, valberedningens förslag och övriga
årsmöteshandlingar kontakta Jörgen Hållberg 070-719 65 80.
(Tidigast 7 dagar före årsmötet).

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.

STF Närke Bergslagen
Program 2021

STF Närke Bergslagen omfattar

kommunerna Askersund, Hallsberg,

Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg,

Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro.

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 

- mas krev alakol sFTS .rammeldem-FTS  
het kan ta dig med till platser du ännu  

forska. Som medlem väljer du själv vilken 
lokalavdelning du vill ansluta dig till.

Vandringens dag
Den andra helgen i  
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!
Stötta din lokalavdelning genom att betala 
in din medlemsavgift direkt till dem. Du 
gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen.

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
Vi vill tacka för allt stöd och uppmuntran 
föreningen har fått under pandemin. 
Lokalavdelningen följer folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer info för respektive aktivitet på 
lokalavdelningens hemsida.www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen

Vill du engagera dig 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.
Har du tips på roliga, spännande eller intressanta aktiviteter
på din hemmaplan? Kanske har du ett specialintresse som du
vill dela med dig av till andra. Eller är du allmänt idérik och
vill verka i någon arbetsgrupp eller i lokalavdelningens
styrelse? Perfekt!
Genom att engagera dig i lokalavdelningen kan du vara med
och planera programutbudet och vilka aktiviteter som
arrangeras i ditt närområde. Du kan dessutom vara med och
påverka lokala frilufts-, natur- och kulturfrågor som är viktiga
för just din ort.

Kontakter i styrelsen
Håkan Söderman, ordförande 070-552 93 81
Lars Borgström, vice
ordförande

070-631 44 94

Ann-Marie Petersson,
sekreterare

019-20 25 45

Åke Ohlsson, kassör 070-344 17 67
Håkan Moureau,
programansvarig

073-201 35 99

Carina Ekroos, medlemsansv
+ sociala medier

070-454 25 44

Amaya C Lagos, ledamot 076-214 20 24

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfnarkebergslagen
E-mail: stfnarkebergslagen@stfturist.se

Bankgiro: 219-2961
Swish: 123 0795 435 (var vänlig ange aktivitet)
Facebook: STF Närke Bergslagen
Instagram: stfnarkebergslagen. Använd gärna även
#stfnarkebergslagen

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 dem. 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 Tivedstorp
Tivedstorp är en by mitt inne i Tiveden, en sägenomspunnen
skogsbygd på gränsen mellan Västergötland och Närke.
Kulturmiljön från 1600-talet är välbevarad med slåtterängar
och torvtak.

boka@tivedstorp.se
073-732 60 80

STF Nora/Åkerby herrgård hotell
Mitt i Bergslagens magiska natur – nära Nora. Med
panorama utsikt över Fåsjön, blånande höjder i horisonten
och skogen som närmaste granne är Åkerby en oas för kropp
och själ.

info@akerbyherrgård.se
0587-912 10


