
STF SUNNERBO
Höstprogram 2021

Vandring i Södra Ljunga

Trädgårdskonst Wanås Skulpturpark

Tipspromenad i Ljungby koloniträdgårdar

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/sunnerbo

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfsunnerbo@stfturist.se

Kontakter i styrelsen
Gun Lindell ordförande 070-589 63 12
Jan-Erik Hult sekreterare 070-422 62 71
Ingmar Johansson kassör 076-830 42 04
May Svensson 070-862 07 44
Karl-Erik Larsson 070-642 83 10

Samåkning
 

Vi rekommenderar 20 kr/mil och fordon.

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/stfsunnerbo

E-mail: stfsunnerbo@stfturist.se

Plusgironr: 49 79 96-9

Välkommen till lokalavdelningen Sunnerbo
 

Sunnerbo lokalavdelnings hembygd är det trolska
småländska skogbrukslandskap som sträcker sig från skånsk
slätt i söder, upp genom Lagadalen och Linnébygden och
bort mot sjöar som färskvattenförsörjaren Bolmen.
Utöver vandringar, kultur- och studiebesök ordnar
avdelningen allt från pyssel och studiecirklar till längre
landskapsresor. Närmast avdelningens hjärta ligger kanske
promenaden mot solnedgången vid vårdagjämning liksom
höstens omsorg om fadderrunstenar.
I Ljungby som är den största av avdelningens tre kommuner
ordnas årligen en berättarfestival. För de minsta finns
Sagomuseet.

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 Vandrarhem Södra Ljunga +46 372 160 11
vandrarhem@sodraljunga.se
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AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021 AKTIVITETER HÖSTEN 2021

Årsmöte med kort naturvandring i Finnstugan
 

Lördagen den 7 augusti kl.11.30 samlas vi vid ICA Maxi för
avresa till Finnstugan.
Info och anmälan till May Svensson 070-8620744 alt
070-422 62 71 eller Monica Andersson tel 070-354 80 88
 

P.g.a. den pandemi som vi levt med kommer vi i år att avhålla vårt
årsmöte vid denna tidpunkt. Vi går också en kort vandring med
tipspromenad och njuter av naturen. Vi äter korv från grillen och
du tar med dig dricka och fika. Efter årsmötet kommer alla med
idéer till 2022-års program.
Kostnad: Reskostnad

Cykling utmed Göta Kanal
 

Vi samlas vid ICA Maxi 9 augusti kl.08.00 för avresa.
Info och anmälan till: Jan-Erik Hult 0372-147 86, 070-422 62
71.
 

Under tiden 9-12 augusti cyklar vi utmed Göta Kanal mellan
Vassbacken och Sjötorp. Vi stannar till vid intressanta platser för
att titta på sevärdheter.
Möjlighet att hyra cykel finns. Pris meddelas senare.

Vandring i Södra Ljunga ca 7 km
 

Söndagen den 29 augusti kl. 10.00 samling vid
Vandrarhemmet S.Ljunga
Info och anmälan: Bertil Nilsson tel. 070-544 85 08
 

Vi gör en vandring i Södra Ljunga/Ling-bygden runt Ljungasjön.
Med tre Prästgårdar från tre århundrade, vi besöker Lingmuset,
fågeltorn Ljungasjön, Hällkistor Läsaryd, Hårenberg, Ljunga
brunn, avslut med lite mat från K-G Valdemars.
Kostnad: Reskostnad+lunch

Trädgårdskonst Wanås Skulpturpark
 

Lördag 4 september kl.8.00 träffas vi vid ICA Maxi för avresa
till Wanås Konst och Kulturpark vid Wanås slott.
Info och anmälan: Ingmar Johansson tel 0768304204 eller
0702970772
 

Kulturpark vid Wanås slott. Vi kommer att stanna vid rastplats
Anilla för förmiddagskaffe, som vi tar med oss själva, innan vi
fortsätter till Wanås. Blir vi tillräckligt många så bokar vi en buss
annars blir det resa med bilar. Vi får en kortare introduktion av
konsten för att sedan på egen hand gå runt i parken. Lunch blir
det på restaurang Snapphanen i Knislinge. Efter lunchen åker vi

till Gryts Kyrka där många av släkten Wachtmeister är begravda.
Därefter blir det hemfärd med ett eventuellt fikastopp.
Kostnad: 275 kr/ person + resekostnad.

Cykling Ryssbysjön runt.
 

Söndagen den 5 september mellan 10.00-14.00
Anmälan till Jan-Erik Hult 0372-147 86, 070-422 62 71
 

Starten sker vid Lunnavallen, Ryssby

Vandringens dag 2021
 

Lördagen 11 september möts vi vid parkeringsplatsen i
Kronoskogen. Start mellan 13,00-15,00
Info: Birgitta Sanderflo tel. 072-3137172 eller Monica
Andersson tel 070-3548088
 

Vandringsleder som passar alla, även för dig som är beroende av
rollator. Föredrar du att vandra i grupp är även detta ett
alternativ. Startkort 20 kr och du är med i utlottningen av priser.
Medtag gärna eftermiddagsfika.
Allmänheten hälsas välkommen..

Tipspromenad i Ljungby koloniträdgårdar
 

Sön 19 september träffas vi i Ljungby koloniträdgårdar
klockan 13,00.
Info och anmälan: Karl-Erik Larsson 070-642 83 10
 

Vi upprepar de förra årens vandring och träffas för några timmars
samvaro i koloniträdgården. Vi går en tipspromenad samtidigt
som vi njuter av alla blommor och frukter som odlas där. Medtag
eftermiddagsfika.
Kostnad: 20 kr

Företagsbesök ATAB-trappfabriken i Agunnaryd
 

Onsdag 6 oktober träffas vi vid ICA Maxi Ljungby klockan
09,30 för avresa.
Info och anmälan: Karl-Erik Larsson 070-642 83 10
 

Trappfabriken övertogs 2002 av 4 medarbetare som sedan dess
driver fabriken som har ett stor kundkrets, även utomlands.
Konstruktion och beredning av produktionsunderlag görs i
speciella program. Då varje trappa är unik, måste även alla
underlag för produktionen göras om för varje trappa.
Efter besöket äter vi lunch hos K-G Waldemars i Södra-Ljunga.
Kostnad: Reskostnad+lunchpris

Medlemsmöte
 

Måndagen den 18 oktober kl. 18.00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan till: Monica Andersson tel 070-354 80 88 eller May
Svensson, 070-8620744
 

Vi berättar och visar bilder från föregående års aktiviteter.
Servering.
Kostnad: 40 kr.

Kulturell trivselkväll
 

Måndagen den 22 november kl 17,00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan: May Svensson, 070-8620744 eller Monica
Andersson tel 070-354 80 88
 

Här träffas vi och njuter av gröt och skinkmacka. Därefter blir
det underhållning av några av våra medlemmar, diktläsning,
allsång, spel samt div sociala inomhusaktiviteter
Kostnad: 60 kronor

Årsmöte 2022
 

Tisdagen 1 februari den 2022 kl 18.00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan till: Monica Andersson tel 070-354 80 88 eller May
Svensson, 070-8620744
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering och underhållning.

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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Årsmöte med kort naturvandring i Finnstugan
 

Lördagen den 7 augusti kl.11.30 samlas vi vid ICA Maxi för
avresa till Finnstugan.
Info och anmälan till May Svensson 070-8620744 alt
070-422 62 71 eller Monica Andersson tel 070-354 80 88
 

P.g.a. den pandemi som vi levt med kommer vi i år att avhålla vårt
årsmöte vid denna tidpunkt. Vi går också en kort vandring med
tipspromenad och njuter av naturen. Vi äter korv från grillen och
du tar med dig dricka och fika. Efter årsmötet kommer alla med
idéer till 2022-års program.
Kostnad: Reskostnad

Cykling utmed Göta Kanal
 

Vi samlas vid ICA Maxi 9 augusti kl.08.00 för avresa.
Info och anmälan till: Jan-Erik Hult 0372-147 86, 070-422 62
71.
 

Under tiden 9-12 augusti cyklar vi utmed Göta Kanal mellan
Vassbacken och Sjötorp. Vi stannar till vid intressanta platser för
att titta på sevärdheter.
Möjlighet att hyra cykel finns. Pris meddelas senare.

Vandring i Södra Ljunga ca 7 km
 

Söndagen den 29 augusti kl. 10.00 samling vid
Vandrarhemmet S.Ljunga
Info och anmälan: Bertil Nilsson tel. 070-544 85 08
 

Vi gör en vandring i Södra Ljunga/Ling-bygden runt Ljungasjön.
Med tre Prästgårdar från tre århundrade, vi besöker Lingmuset,
fågeltorn Ljungasjön, Hällkistor Läsaryd, Hårenberg, Ljunga
brunn, avslut med lite mat från K-G Valdemars.
Kostnad: Reskostnad+lunch

Trädgårdskonst Wanås Skulpturpark
 

Lördag 4 september kl.8.00 träffas vi vid ICA Maxi för avresa
till Wanås Konst och Kulturpark vid Wanås slott.
Info och anmälan: Ingmar Johansson tel 0768304204 eller
0702970772
 

Kulturpark vid Wanås slott. Vi kommer att stanna vid rastplats
Anilla för förmiddagskaffe, som vi tar med oss själva, innan vi
fortsätter till Wanås. Blir vi tillräckligt många så bokar vi en buss
annars blir det resa med bilar. Vi får en kortare introduktion av
konsten för att sedan på egen hand gå runt i parken. Lunch blir
det på restaurang Snapphanen i Knislinge. Efter lunchen åker vi

till Gryts Kyrka där många av släkten Wachtmeister är begravda.
Därefter blir det hemfärd med ett eventuellt fikastopp.
Kostnad: 275 kr/ person + resekostnad.

Cykling Ryssbysjön runt.
 

Söndagen den 5 september mellan 10.00-14.00
Anmälan till Jan-Erik Hult 0372-147 86, 070-422 62 71
 

Starten sker vid Lunnavallen, Ryssby

Vandringens dag 2021
 

Lördagen 11 september möts vi vid parkeringsplatsen i
Kronoskogen. Start mellan 13,00-15,00
Info: Birgitta Sanderflo tel. 072-3137172 eller Monica
Andersson tel 070-3548088
 

Vandringsleder som passar alla, även för dig som är beroende av
rollator. Föredrar du att vandra i grupp är även detta ett
alternativ. Startkort 20 kr och du är med i utlottningen av priser.
Medtag gärna eftermiddagsfika.
Allmänheten hälsas välkommen..

Tipspromenad i Ljungby koloniträdgårdar
 

Sön 19 september träffas vi i Ljungby koloniträdgårdar
klockan 13,00.
Info och anmälan: Karl-Erik Larsson 070-642 83 10
 

Vi upprepar de förra årens vandring och träffas för några timmars
samvaro i koloniträdgården. Vi går en tipspromenad samtidigt
som vi njuter av alla blommor och frukter som odlas där. Medtag
eftermiddagsfika.
Kostnad: 20 kr

Företagsbesök ATAB-trappfabriken i Agunnaryd
 

Onsdag 6 oktober träffas vi vid ICA Maxi Ljungby klockan
09,30 för avresa.
Info och anmälan: Karl-Erik Larsson 070-642 83 10
 

Trappfabriken övertogs 2002 av 4 medarbetare som sedan dess
driver fabriken som har ett stor kundkrets, även utomlands.
Konstruktion och beredning av produktionsunderlag görs i
speciella program. Då varje trappa är unik, måste även alla
underlag för produktionen göras om för varje trappa.
Efter besöket äter vi lunch hos K-G Waldemars i Södra-Ljunga.
Kostnad: Reskostnad+lunchpris

Medlemsmöte
 

Måndagen den 18 oktober kl. 18.00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan till: Monica Andersson tel 070-354 80 88 eller May
Svensson, 070-8620744
 

Vi berättar och visar bilder från föregående års aktiviteter.
Servering.
Kostnad: 40 kr.

Kulturell trivselkväll
 

Måndagen den 22 november kl 17,00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan: May Svensson, 070-8620744 eller Monica
Andersson tel 070-354 80 88
 

Här träffas vi och njuter av gröt och skinkmacka. Därefter blir
det underhållning av några av våra medlemmar, diktläsning,
allsång, spel samt div sociala inomhusaktiviteter
Kostnad: 60 kronor

Årsmöte 2022
 

Tisdagen 1 februari den 2022 kl 18.00 i Allianskyrkan,
Hångersvägen 32 Ljungby
Anmälan till: Monica Andersson tel 070-354 80 88 eller May
Svensson, 070-8620744
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, servering och underhållning.

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.


