
STF Lokalavdelningen
Skara-Götene
Höstprogram 2021

Vandringens Dag på Billingen

Klostersjön i Varnhem

40-års jubileum

www.svenskaturistforeningen.se/lokalavdelningar

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka e-post till:
stfskaragotene@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Marianne Stoltz 073-6833780
Eva Eriksson 070-7511514
Sonja Lejmark 070-3758880
Inga-Britt Bohlin 070-2937629
Lennart Lundquist 073-0546282
Gun Barrljung 073-8362161
Björn Sigström  ersättare 0706-941140

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 e-post.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stflokalavdelningar

E-post: stfskaragotene@stfturist.se

Vårt Bankgironr: 369-4817

Välkommen till lokalavdelningen
 

Alla är välkomna! Du måste inte vara Stf-medlem för att
delta i våra aktiviteter, men vi hoppas givetvis att du är eller
blir medlem. Att gå med i lokalavdelningen Skara-Götene
kostar inget om du är med i STF. Dessutom betalar du lägre
avgift för aktiviteter.

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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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.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Vandringens dag på Billingen
 

Lördag 11 September kl. 10.00 från Gunnar Snögren,
Strömsberg Norra Lundby
 

Vägbeskrivning: väg 49, mot Broddetorp vid Varnhem, efter
2km sväng vänster mot Timmerbacken, efter 700 m sväng
höger mot Strömsberg (liten skylt). Parkera hos Gunnar.
 

Samåkning från Kråks parkering Skara kl 9.15 om pandemin
tillåter.
 

På vandringens dag gör vi en vandring på Billingen. En
upplevelsevandring i ca 7 km. Vandringen går huvudsakligen på
stigar i skogsterräng med nivåskillnader. Vi vandrar tillsammans och
gör uppehåll vid Rökstorps klippa där föreningen serverar
förfriskningar. Gunnar Snögren guidar hela tiden och berättar vad vi
ser. Föreningen bjuder på en sopplunch vid Snögrens damm.
 

Ansvarig: Ingvor Fransson och Gunnar Snögren
Anmälan till:
Ingvor Fransson, ingvorfransson@gmail.com eller tel:073-8236149
senast 4 sept

Skräpplockardagen den 21 september
 

Ingen samlad aktivitet men vi uppmanar alla som vill och kan
att hjälpa till.

Klostersjön i Varnhem
 

Lördag 2 oktober Guidning kl.11.00. Samling på parkeringen
vid Varnhems klosterkyrka kl 10.45
Samåkning, om pandemin tillåter, från Kråks parkering Skara
samling kl 10.15
Den som vill kan passa på att cykla från Skara på den nya
cykelbanan längs Spånnsjön, om vädret tillåter
 

Ansvarig: Marianne Stoltz
 

Följ med på guidad tur!
Vi får en guidad tur runt den nyanlagda Klostersjön vid Varnhems
klosterkyrka av Maria Wretemark.
 

Ta med eget fika!
Kostnad 50:- för medlem, 65:- för icke medlem. Betalas via bankgiro:
365-4817 i samband med anmälan
OBS maxantal 25 personer. Först till kvarn gäller!
 

Anmälan till:
Marianne Stoltz
stoltz_schill@hotmail.com
073-683 37 80

40-årsjubileum
 

Under pandemi-året har vår lokalavdelning fyllt 40 år. Nu ska vi
äntligen fira detta!
Om allt går som vi tänkt oss blir det kalas i mitten av november.
Planeringen är i full gång, men alla detaljer har inte kunnat
fastställas innan foldern skulle tryckas. Vi kommer därför att
skicka en ordentlig inbjudan till alla våra medlemmar med tid och
plats via e-post/brev i början av hösten.
Håll utkik och varmt välkomna att delta i vårt jubileum!

Årsmöte 2022
 

Tisdagen den 22 februari
 

Program bestäms senare

Studiecirkelverksamheten
 

Kommer igång igen till våren.

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.


