Välkommen till STF Västra Sörmland

STF-boenden

Lokalavdelningen omfattar kommunerna Flen, Katrineholm
och Vingåker. STF-medlemmar som bor i dessa kommuner
kan ansluta sig kostnadsfritt till STF Västra Sörmland. Om
Du önskar något speciellt i programmet får Du gärna höra av
Dig så tar vi upp förslaget i styrelsen. Du är också välkommen
att delta i en programgrupp utanför styrelsearbetet. Vill Du
vara värd för någon aktivitet så går det bra att höra av sig till
styrelsen.

STF Katrineholm Stora Djulö
Vandrarhem

070-662644, 070-9384167

stora.djulo@gmail.com
Vakna i vilsam miljö. Vackert beläget vid Djulösjön och
Hembygdsgården. Nära till många aktiviteter.

STF VÄSTRA SÖRMLAND
Sommar - Höstprogram 2021

* Aktiviteten har anmälan.

Kontakter i styrelsen
Gun Carlstedt
Cárola Åberg
Bibbi Johansson
Viola Marton
Berit Johansson

073-0554304
070-1768206
0150-26228
073-9600439
070-4892419

Samåkning
Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare. Inte just nu
p.g.a Covid 19.
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/stfvastrasormland
E-mail: stfvastrasormland@stfturist.se
Bankgironr: 385-3033
Swish: 123 261 02 69

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stfvastrasormland@stfturist.se

Samlingsplats vid alla utflykter är Drottninggatan 18, Röda
Ladan, Katrineholm, om inget annat anges.
Foto: Gun Carlstedt. Deltagarna är tillfrågade om de vill vara
med i foldern.

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.

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet,
där STF är medlemsorganisation.

Vandring i Tiveden med övernatting
Förhandsanmälan till Thorslundakaggen
Besök på Sörmlands museum i Nyköping

www.svenskaturistforeningen.se/stfvastrasormland

Svenska Turistföreningen
Box 172 51
104 62 Stockholm

STF Huvudkontor 08-463 21 00
info@stfturist.se
www.svenskaturistforeningen.se

Upptäck något nytt
på hemmaplan!
lokalavdelningar runt om i landet som
anordnar aktiviteter året om för alla STFmedlemmar. Som medlem väljer du själv
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

AKTIVITETER SOMMAR-HÖSTEN 2021

AKTIVITETER SOMMAR-HÖSTEN 2021

Eftermiddagstur på cykel

Prova på det gamla hantverket tovning*

Onsdag 14/7 kl 13.00
Info: Viola Marton 073-9600439

Torsdag 21/10 kl 18.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304

Samling för en eftermiddag ute i den vackra sommardagen. Du
cyklar i närheten av Katrineholm och tar en fika i gröngräset.

Tovning på Ängby gård där Monica Wallén visar hur du ska göra.
Kostnad 265 kr, fika ingår.
Anmälan senast 18/10. Samåkning om det är möjligt. Kl 17.30

På luftenarfri.nu hittar du all information
om friluftslivets år, en kalender och vilka

Vandring i Tiveden med övernattning*

Vandringens dag

Vandring i naturreservatet på leder i kuperad terräng. Middag på
kvällen och övernattning. På hemvägen gör du ett besök vid
Fagertärn och går en vandring på 3,5 km runt tjärnen. Ta med kikare
så kan du se de röda näckrosorna. Anmälan senast 18/7.
Självkostnadspris.

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 arrangeras av STF omfattas av en olycksfallsförsäkring 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:

345 kr
195 kr
50 kr
550 kr

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 Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet efter rådande rekommendationer och
råd. Mer information se vår hemsida.

Lördag-Söndag 14-15/8 kl. 9.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304, Berit Johansson 070-4892419

Veckans Naturvandring börjar
Torsdag 19/8 kl 9.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304
En ny termin startar. Vandringar på stigar, skogs- cykel- och
gångvägar i Katrineholms närhet. Det brukar bli ca 5 km och ta 1.5
timme. Första gången är starten vid Scoutgården, Katrineholm. Vill
du delta efter det, ring ledaren eftersom startplatserna växlar.

Guidad tur på Sörmlands museum, Nyköping*
Onsdag 3/11 kl 8.30
Info: Cárola Åberg 070-1768206
Följ med på en guidad tur på Sörmlands museum, vi kommer även
ha tid över för eget strövande på museet. Föreningslunch bokad kl
13.00. Totalpris: 200 kr exkl. resa
Maxantal 10 personer (beroende på restriktioner). Sista
anmälningsdag: 23 oktober. Samling vid Scoutgården,
Katrineholm

Studiebesök hos Thorslundakaggen, Högsjö*
Preliminärt 19/11 datum ej klart
Info: Gun Carlstedt 073-0554304

Grötkväll på Ramsjöhult*

Svampens dag*

Fredag 3/12 kl 19.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304

Söndag 5/9 kl 9.00
Info: Viola Marton 073-9600439

Nu gör vi ett nytt försök. Välkommen på vår traditionella
grötkväll med klurigheter och sång. Anmälan senast 2/12.

Kom med ut i skogen och lär dig mer om svampar, vilka som är ätliga
och vilka man ska undvika. Ta med svampkorgen och matsäck för
dagen. Anmälan senast 3/9. Samarr. Naturskyddsföreningen.

Veckans Naturvandring börjar

Vandringens dag*

En ny termin startar. Vandringar på stigar, skogs- cykel- och
gångvägar i Katrineholms närhet. Det brukar bli ca 5 km och ta
1.5 timme. Första gången är starten vid Scoutgården,
Katrineholm. Vill du delta efter det, ring ledaren eftersom
startplatserna växlar.

Lördag 11/9 kl 9.00
Info: Bibbi Johansson 0150-26228
Kom med på en skön höstvandring. Ta med fika för dagen och
kläder efter väder. Anmälan 9/9. Samarr. Friluftsfrämjandet

Intresseanmälan till studiebesök hos
Thorslundakaggen, Högsjö*
Torsdag 30/9 är sista anmälningsdagen
Info: Gun Carlstedt 073-0554304
Tidig anmälan till studiebesöket därefter är det tänkt att bli en
vardag i slutet av november. Du blir guidad 90 min och får se arbetet
med att tillverka tunnor. Kostnaden är 250 kr.

Torsdag 13/1 2022 kl 9.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304

STF Västra Sörmland har Årsmöte*
Måndag 7/2 2022 kl 19.00
Info: Gun Carlstedt 073-0554304
Välkommen på Årsmöte förhoppningsvis kan vi ses i
Studiefrämjandets lokal, Köpmangatan 3. Katrineholm
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.

