
STF Strängnäs
Turistförening
Höstprogram 2021

Underjordisk konståkning och

besök på Judiska museet

Cykelutmaning till Mariefred

Soppa med sång

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?
 

Vi har roligt när vi planerar och genomför våra aktiviteter.
Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till
stfstrangnas@stfturist.se om du har tips eller vill vara med.

Kontakter i styrelsen
Åke Edler 070-696 12 92
Birgitta Karlsson 072-503 60 86
Magnus Ericsson 070-211 30 12
Siv Lindell Lannefors 073-584 67 19
Sune Hansson 070-573 59 82
Vera Kastenman 070-460 03 73
Ulla Trübenbach 070-519 96 71
Rigmor Thorstensson 073-687 60 61
Sandeep Haridas 073-643 32 85

Samåkning
 

Det  är upp till varje bilförare om man vill acceptera
samåkning. Vi rekommenderar att man betalar 9 kr/mil och
passagerare.

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig så ansluter vi dig, det är kostnadsfritt för STF-
medlemmar. Ring någon av oss i styrelsen eller skicka ett
mejl.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfstrangnas
E-post: stfstrangnas@stfturist.se

Plusgironr: 479 01 11-1 STF Strängnäs Turistförening.

Välkommen till STF Strängnäs Turistförening
 

Mälaren, båtlivet och kulturlivet präglar de medeltida
städerna Strängnäs och Mariefred. Den vilda och vackra
bergslagen runt Åkers Styckebruk erbjuder spännande natur-
och kulturupplevelser längs Sörmlandsleden och på sjöar och
skridskoisar. Selaön utanför Stallarholmen är landets
runstenstätaste område.

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 Strängnäs Vandrarhem
0152-252 55, 070-215 50 80
Nyrenoverat, trivsamt och prisvärt boende året runt för
privatpersoner, företag, grupper, möten och fester.
Slutstädning av sovrum samt sänglinne och handduk ingår
alltid. Alla rum har TV.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för en
trygg vistelse. För ökad trygghet har varje bokning tillgång till
eget badrum och vi har förstärkt rutiner för städning och
hygien. E-post: vandrarhemmet@malmgarden.com
Hemsida: www.malmgarden.com
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Välkommen till höstens program!
 

Vi återupptar nu några av de tidigare uppskjutna
inomhusaktiviteterna och hoppas att smittläget fortsätter
att förbättras i takt med vaccineringen.
 

Eventuella ändringar annonseras i Nyhetsbrevet och på
hemsidan. Googla STF Strängnäs så hittar du oss.

Prenumerera på Nyhetsbrevet
 

Skicka in din mejladress till oss så får du det ungefär en gång i
månaden vår och höst. Vår mejladress finns på andra sidan.

ANMÄLAN OCH PRIS
 

För vissa aktiviteter behöver du anmäla ditt deltagande.
 

När du anmäler dig betraktas anmälan som bindande. Vid
begränsat deltagarantal har medlemmar i lokalavdelningen förtur.
Pris inom parentes avser icke STF-medlem.

OM VANDRINGAR
 

Vi vandrar 6–10 km i lugnt tempo så att alla hänger med.
 

Ta på kraftiga skodon och klä dig efter vädret. Och glöm inte
matsäcken! Angivna vandringsmål är preliminära.

Cykelutmaning till Mariefred
 

Söndag 15 augusti. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.30.
 

Vi cyklar vägen till Löt, över flygfältet och en vacker grusväg
genom skog, ängar och fårhägn till Mariefred. Lunch vid
Gästhamnen, medhavd matsäck eller något från
Strömmingsboden eller Glasskiosken. Färden går sedan vidare på
cykelvägen förbi Läggesta och Åker, förbi Valsberga och till sist
cykelvägen till Strängnäs från Malmby. Rutten går på grus- och
asfaltvägar med oftast lite trafik. Fina vyer utlovas liksom
blommande blåklint i sädesfälten.
Turen är 44 km, beräknad hemkomst ca kl 15.30.
Cykelguider Stig och Lilian Björk. Info: Lilian, 073-251 16 18.

Vandrarhemshelg på Rånö
 

Helgen 4–5 september. Begränsat antal. Bindande anmälan
senast 1 augusti till Birgitta Karlsson, 072-503 60 86 eller
annan styrelseledamot, restplatser kan finnas därefter.
Betalning senast 15 augusti, till plusgiro 479 01 11-1.
 

I skärgården är det varmt på hösten, både i vattnet och på land. I
år är det premiär för Rånö, granne med Utö. (forts.)

Öarna är bekanta bl.a. genom Evert Taubes diktning. Vi åker
med egna bilar till Nynäshamn där vi tar båten över Mysingen.
Kostnad ca 600 (650) kr för båt, logi och gemensam middag.
Biltransport och p-avgift tillkommer.

Vandringens dag - Krampan med omgivningar
 

Lördag 11 sept (obs dag och tid). Samling med egna bilar
vid Vårdc. Strängnäs kl 10.00.
 

STF har utnämnt den 11 september till Vandringens dag. Kom
med på vandring i Åkers bergslag. Ta med matsäck.
Information: Magnus Ericsson, 070-211 30 12.

Cykelavslutning med grillning
 

Lördag 18 september. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.30.
 

Vi trampar Gorsingeholmsvägen mot Löt, Lundby och Djupvik,
med frukt- och vattenpaus på bryggan, kanske även ett bad för
den modige. Sedan via Malmby till Gorsingelund där grillen
tänds kl 11.00. Även vandrare är välkomna till grillen och det
finns en vandringsslinga med uppmärkta sevärdheter. Cykelturen
är totalt 18 km. Ta med matsäck.
Cykelguider Stig och Lilian Björk. Info: Lilian, 073-251 16 18.

Vandring på Marviksleden och Sörmlandsleden
 

Söndag 19 september. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.00.
 

Vi startar vid Malsjön och går söderut. Via den tidigare flygbanan
når vi Långa Edet mellan Nedre Marviken och Mellanmarviken
varefter vi klättrar upp och beundrar den hänförande utsikten
från det höga Marviksberget. Turen är delvis krävande.
Information: Magnus Ericsson, 070-211 30 12.

Underjordisk konståkning och besök på Judiska
museet
 

Söndag 26 september. Avresa med tåg från Strängnäs
Resecentrum kl 10.18. Anmälan senast 6 september till
rigmor.thorstensson@gmail.com eller SMS till 073- 687 60
61. Max 25 deltagare.
Kostnaden ca 550 (600 kr) betalas senast den 12 september
till plusgiro 479 01 11-1. Avgiften inkluderar resa och
guidningar. Lunch ingår inte i priset.
 

Många av tunnelbanans och pendeltågens nya underjordiska
stationer har fått en konstnärlig utsmyckning som anknyter till
stationernas läge och platsens historia. (forts.)

Marie Andersson från Strängnäs, som har skrivit en bok om
konsten i tunnelbanan guidar oss. Vi åker tåg till Stockholm och
beger oss sedan ner i underjorden till de senaste
pendeltågsstationerna Stockholm City och Odenplan. Efter
lunch besöker vi Judiska museet, som 1994 utsågs till Årets
museum. Sedan 2019 finns det i en lokal i Gamla Stan som
tidigare varit synagoga men även har fungerat som
auktionskammare, polisstation och sjömanskyrka. Vid
guidningen får vi bl.a. ta del av den svensk-judiska historien och
kulturen, svårigheterna som judiska invandrare ställts inför och
en del av de föremål som finns i museets samlingar.

Gruvlig vandring på Sörmlandsleden
 

Söndag 3 oktober. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.00.
 

Med start vid Skottvångs gruva går vi Sörmlandsleden till
Älgsjöbackens gruva. Därefter följer vi den tidigare
järnvägsbanken tillbaka.
Information: Magnus Ericsson, 070-211 30 12.

Kulturbesök i Torshälla
 

Lördag 9 oktober. Anmälan senast 17 september till
kristina@hennix.eu eller via SMS till 070-713 58 00. Max 20
deltagare. Gratis för STF- medlemmar, 50 kr för övriga.
 

Samling med egna bilar vid Vårdc. Strängnäs kl 9.00. Vi möts vid
kyrkan i Torshälla av Tryggve Lundh och Jan-Erik Kling, som
guidar oss först bland kyrkans målningar av Albertus Pictor och
senare vid Rådhustorget och på Ebelingmuseet. Efteråt kan fika
med fördel intas på kafé Amaranten, som ligger intill museet.

Vandring från Arphus
 

Söndag 17 okt. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.00.
 

Med utgångspunkt från Arphus besöker vi de mäktiga gravrösena
i närheten av Högberga och går sedan en tur i närheten av
Lindholm. Information: Magnus Ericsson, 070-211 30 12.

Baklängesvandring på Ulvaspåret
 

Söndag 31 okt. Samling vid Vårdc. Strängnäs kl 9.00.
 

Vi startar vid Ulva som vanligt men går spåret åt motsatt håll mot
normalt, vilket erbjuder nya vyer och andra uppförsbackar.
Information: Magnus Ericsson, 070-211 30 12.

Rysslägret, föredrag på Multeum
 

Onsdag 10 november kl 18.30. Biljetter säljs på Multeum
under ordinarie öppettider. Biljettpris 20 kr. Begränsat
antal.
 

1941–1944 internerades 164 sovjetiska soldater och officerare i
ett läger utanför Länna efter att de flytt undan tyskarna över
Östersjön. Leif Ekblom från Länna hembygdsförening berättar
om bakgrunden och livet i lägret. När interneringen avslutades,
valde drygt 30 personer att bosätta sig i Sverige, varav några i
Strängnäs kommun. Information: Åke Edler, 070-696 12 92.

Soppa med sång
 

Torsdag 18 nov kl 19.00. Anmälan senast 1 nov till Birgitta
Karlsson, 072-503 60 86 eller annan styrelseledamot.
Betalning senast 10 nov till plusgiro 479 01 11-1.
 

Vi samlas hos Ann på Klostergatan 24 och avnjuter en värmande
soppa varefter Leif Frisk underhåller med gitarr och sång.
Kostnad 300 (350) kr.

Grötafton med bildvisning
 

Onsdag 8 december kl 19.00 i Olivehällskyrkans lokaler,
Vallbyvägen 35, Strängnäs. Anmälan senast 30 november
till Birgitta Eriksson, 073-021 58 28 eller någon
styrelseledamot.
 

Vi börjar med att äta oss mätta på risgrynsgröt och goda
smörgåsar. Därefter njuter vi av Peter Hennix’ spännande bilder.
Kostnad 40 (50) kronor. Information: Åke Edler, 070-696 12 92.

Vintervandring med grillning
 

Söndag 23 januari kl 10.00. Samling vid Finningeskolan.
 

Efter en kort vandring i Stadsskogen umgås vi vid brasan och
grillar medhavd korv. Kom ihåg broddar vid halt väglag.
Information: Birgitta Karlsson, 072-503 60 86.

VI SES PÅ ÅRSMÖTET!
 

Onsdag 9 februari kl 19.00 i Olivehällskyrkans lokaler,
Vallbyvägen 35, Strängnäs.
 

Välkommen till en trevlig träff där du har möjlighet att säga din
mening om lokalavdelningens verksamhet. Vi bjuder som vanligt
på kaffe och smörgåstårta samt gratislotteri. Information: Åke
Edler, 070-696 12 92.

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 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021
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Pris inom parentes avser icke STF-medlem.

OM VANDRINGAR
 

Vi vandrar 6–10 km i lugnt tempo så att alla hänger med.
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genom skog, ängar och fårhägn till Mariefred. Lunch vid
Gästhamnen, medhavd matsäck eller något från
Strömmingsboden eller Glasskiosken. Färden går sedan vidare på
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Kostnad ca 600 (650) kr för båt, logi och gemensam middag.
Biltransport och p-avgift tillkommer.

Vandringens dag - Krampan med omgivningar
 

Lördag 11 sept (obs dag och tid). Samling med egna bilar
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