
 

 

3 oktober träffades ett gäng glada STF:are i Skarpängsskogen i Täby. Dagen bjöd på 

perfekt svampplockarväder och trots den något torra skogen lyckades de flesta av oss få 

med en del svamp hem i korgarna. Tack till alla som deltog och bidrog till en härlig dag i 

naturen.  

 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev november 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

 

Vad vi gjorde i oktober 
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10 oktober – Startade vi hösten med en härlig vandring längs med delar av 

Roslagsledens etapp 6. Vi vandrade c:a 13 km på mestadels skogsstigar i kanske inte 

perfekt väder 

 

 

 

 

 

Det som är planerat framöver är helt beroende på FHM:s rekommendationer: 

 

5 november – Studiebesök på Stockholms Förgyllning & Bildhuggeri är inställt. 

11 november – Slussenprojektet/Skanska är inställt. 

 

19 november – Birgittasystrarna. Heliga Birgitta är en av de mest 

uppmärksammade svenska kvinnorna genom tiderna. Hon lade grunden till 

Birgittaorden genom sitt ihärdiga arbete under mitten av 1300-talet, som godkändes 

av påven Urban V år 1370. Vi samlas utanför Birgittasystrarnas kloster för en 

gemensam lunch och därefter en presentation av Birgittasystrarna, ”Vår frälsares 

Orden – Ordo SS, Salvatoris S. Birgittae”. 

FULLTECKNAT 

 

12 december – Lucia/konstvandring. För årets luciavandring utgår vi från 

Åkersberga. Vi går utmed kanalen, passerar den gamla slussen, hembyggdsparken, 

den nyrenoverade slussvaktarbostaden samt flera statyer 

(https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.htm

l). Vi går vidare mot Norrö och det gamla Tingshuset med anor från 1600-talet (ca 

4 km). Där planeras varm Luciaglögg till oss alla. När vi värmt oss vandrar vi 

tillbaka mot samhället. För den som vill så finns det efter 1 km buss från 

https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.html
https://www.osteraker.se/upplevagora/kultur/konst.4.71fcf4251429dfd2f5ca0f.html


 

 

 3 (3) 

 

Oxenstjärnas väg som (kanske) går två gånger per timme mot Åkersberga station. 

Ta med matsäck. 

Samling: Åkersberga station, nära Pressbyrån , 11:00 

Kostnad: 20 kr medlem, 50 kr icke medlem 

Anmälan senast: 06/12 till ingalillt@hotmail.com 0708-102640 

 

23 januari 2021 – Visning av Dramaten. Vi kommer få ta del av Dramatens 

historia, få en inblick i produktionsprocessen och följa med bakom scenerna. Där 

ryms bl.a. kostymavdelningarna och andra spännande rum fulla av kreativitet och 

historia. Dramatenhuset erbjuder en sällsam jugendmiljö med en unik samling 

konstverk av några av de mest kända svenska konstnärerna från sekelskiftet. 

Samling: Dramatens ingång , 15:15 

Kostnad: 75 kr medlem, 100 kr icke medlem 

Anmälan senast: 13/01 till senast 13 januari till anne.rosback@hotmail.com 0768-

431976 

 

16 februari 2021 – Guidad visning av Riddarhuset. Vi får en 90-minuters 

rundvandring tillsammans med vår guide som berättar om Riddarhuset och adelns 

historia. 

Samling: ingången mot Riddarhustorget , 12:45  

Kostnad: 100 kr medlem, 130 kr icke medlem 

Anmälan senast 10 februari till Miriam Norman, normanmi007@gmail.com 

 

 

- * * * - 

 

Vår programfolder finns på våra normala utlämningsställen, bl.a. 

biblioteken i våra kommuner. Programmet finns också utförligare 

beskrivet på vår hemsida som du når på nedanstående adress: 

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 

Där får du mer information och vi kompletterar med ytterligare 

aktiviteter. På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s andra 

lokalavdelningar och där ta del av deras utbud av aktiviteter samt 

avbeställa månadsbrevet om du ej längre önskar få det. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF.   

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 

där STF är medlemsorganisation. 

- * * * -  

 

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

För styrelsen 

Stefan Wångstedt 

 

ingalillt@hotmail.com
anne.rosback@hotmail.com
normanmi007@gmail.com
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se

