
STF Folkunga
Vårprogram 2023

Söndagsturer i vinter

Utomhusmatlagning i vår

Guidning på Heidenstams Övralid

345 kr  
225 kr 
195 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.
Du är varmt välkommen att engagera dig i 
lokalavdelningens arbete, påverka utbudet 

 hco neteh maskrev alkcevtu tta llit ardib hco
aktiviteter.

Vandringens dag
I höst är det åter igen dags
för 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!
Stötta din lokalavdelning genom att bli 
medlem direkt via oss och betala in din 
första medlemsavgift till lokalavdelningen. 
Du gör det enklast på någon av aktiviteterna 
eller genom att kontakta någon i styrelsen. 
Genom ditt medlemskap är du med och gör 

- ppu nak ardna hco ud tta ås tgiljöm ted  
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Vuxen 26 år-:  
Senior:  
Ungdom:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor

I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal

www.svenskaturistforeningen.se/stffolkunga

Följ vår lokalavdelning STF Folkunga
 

Facebook: @stf_folkunga
Instagram: @stffolkunga
Hemsida: www.stfturist.se/stffolkunga

OBS: Anmälan till samtliga aktiviteter E-post:
stf.folkunga@la.stfturist.se 

Kontakter i styrelsen
Kjell Knutsson ordförande 0730 383 072
Uno Axelsson sekreterare 0703 113 068
Lars Murling kassör 0706 453 763
Annica Lindström 0723 132 215
Monica Karlsson 0708 529 803
Dennis Holmström 0706 769 319
Hanna Theel 0708 345 247

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.

E-post: stf.folkunga@la.stfturist.se
Plusgironr: 93 94 57-5
Swish: 1230 714 428

Välkommen till lokalavdelningen
 

Lokalavdelningen omfattar området Boxholm, Mjölby,
Motala, Vadstena och Ödeshög. Vi är en ideell förening som
arrangerar aktiviteter, inspirerar, uppmärksammar
besöksvärda platser och sevärdheter samt driver opinion och
påverkansarbete i lokala turism-, natur- och kulturfrågor.
Aktiviteterna är öppna för alla. Vandringar utmed fina leder,
besök på kulturella sevärdheter eller föreläsningar och
studiebesök finner du i vårt program. Har du frågor eller
synpunkter kontakta aktivitetsledare eller någon i styrelsen.
Kanske vill du engagera dig som ledare, i styrelsen, driva en
fråga eller komma med förslag och idéer - oavsett så är du
varmt välkommen till STF Folkunga.

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-boenden
 

Våra boenden ligger långt in i skogen, högt uppe på fjället, i
slutet av grusvägen, där vågorna bryter mot stranden och
elden värmer. De ligger på platser värda en omväg. Vi har
personliga, hållbara, genuina boenden som gör det möjligt
för dig att upptäcka Sverige. Och har du sett ett, då har du
inte sett alla. Välkommen till STF – ett annat sätt att bo.

Hitta ditt nästa boende här:
www.svenskaturistforeningen.se/hitta/?boende

 

STF – vägen till äventyret Sverige
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 
240 000 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 oss. Du kan också bli 
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70 
eller via www.svenskaturistforeningen.se.
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Söndagstur, vad är det?
 

En eld i skogen, oftast vid en vacker plats, en berättare med
en historia att förtälja där vid brasan, det är en Söndagstur.
 

Låt Söndagsturerna vara målet för en promenad, eller bara en
anledning att komma ut i naturen och i den friska luften en stund
på söndagsförmiddagen. I samband med turen erbjuds en
vandring på ca 6 km. Aktiviteten är ett samarrangemang med
föreningen Krafttaget i Boxholm. Se datum och teman nedan i
programfoldern.

Söndagstur "Baktankar i Boxholm"
 

Söndag 29 januari kl. 10.00.
Berättare: Gen Larsson och Brittis Johansson
Samling vid parkeringen till Ekeby kyrka, vi följer en
vandringsled till Bodens hembygdsgård. (Den som inte har
möjlighet att gå kan parkera nära platsen för
Söndagsturen).
 

Gen har skrivit om 50 Boxholmsprofiler, deras liv samt ett
bakverk som är förknippat med personen. Brittis står för fotot i
boken. Vi får möta några av profilerna i dagens kåseri. Elden
brinner vid Bodens hembygdsgård där vi samlas för dagens
berättelse, vi får också lite historik om platsen.
De som önskar vandrar sen vidare, det blir en vandring som totalt
är ca 6 km. Medtag matsäck. Ingen avgift.
Vi önskar anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se

Söndagstur "Språk, dialekter och lokala uttryck"
 

Söndag 12 februari kl. 10.00.
Berättare: Ann-Sofie Johansson
Samling vid parkeringen vid Boxholms kyrka för vandring
till Brännvinslia. (Den som inte har möjlighet att gå kan
parkera nära platsen för Söndagsturen).
 

Varför talar vi som vi gör? Var kommer våra lokala uttryck och
ord ifrån? Ann-Sofie tar oss med i språkets och dialekternas värld
och ger oss svar på tal. vi får även lite historik om platsen där
elden brinner.
De som önskar vandrar sen vidare, det blir en vandring som totalt
är ca 6 km. Medtag matsäck. Ingen avgift.
Vi önskar anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se

Årsmöte 2023
 

Torsdag 16 februari kl. 18.30. Plats Godtemplargården,
Poppelgatan 6, Motala
 

Sedvanliga förhandlingar.
Kommunekolog Isabelle Norström, Motala kommun, berättar
om arbetet med bl.a. vandringsleder och
tillgänglighetsanpassning.
Musikunderhållning med jazzbandet "Kollektiv 66".
STF Folkunga bjuder på förtäring.
Vi önskar anmälan med tanke på beräkning till serveringen och
lokalens storlek, anmäl till stf.folkunga@la.stfturist.se

Vandra och laga mat utomhus vid Karshult
 

Söndag 12 mars kl. 10.00. Samling: parkeringen vid den
västra entrén till Karshults naturreservat.
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Att äta den mat man själv tillagat utomhus är en upplevelse för
att inte tala om själva tillredningen. Vi håller till nära Borens
nordvästra strand. Efter en kortare vandring i fin natur genom
reservatets kortare slingor, är det dags att tända eldarna vid
vindskyddet och tillsammans laga en god måltid. Denna dag
behövs ingen matsäck. STF Folkunga har nyligen inhandlat en
del utrustning för ändamålet och nu ska det testas. Vandringen är
ca 6 km. Räkna med ca 4 timmar. Avgift 40 kr. ej medlem 60 kr.

Kulturvandring, Veta kyrka och hembygdsgård med
guide
 

Lördag 25 mars kl. 10.00. Samling vid Mantorps
pendeltågstation.
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Den guidade vandringen går genom villasamhället och fortsätter
längsmed en lantlig grusväg fram till Veta kyrka. Kyrkans äldsta
delar är från 1100-talet, har fantasifulla medeltida väggmålningar
med bland annat sankt Göran och draken och färggranna
fönsterglas från början av 1900-talet. Från Veta kyrkby går
vandringen vidare till Veta hembygdsgård med gamla bevarade
byggnader och en utställning om jordbruksredskap. Vid
återfärden till Mantorp passerar vandringen förbi ett område
med gamla ekar och fornlämningar. Vandringen är totalt ca 10
km och mycket lättgången. Res kollektivt om du kan, (pendeln
till och från Mantorp går ofta). Ta med matsäck!
Avgift medlem 40 kr. ej medlem 60 kr.

Vandring vid Kärnskogsmossens naturreservat
 

Söndag 23 april kl. 10.00. Samling, parkeringen vid entrén
till Naturreservatet.
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

I norra delen av Östergötland i Motala kommun breder
Kärnskogsmossens stora och öppna myrmark ut sig i all sin prakt.
Området är främst känt för sin rika fågelfauna. I april kan man
höra och även se orrar, (främst tidigt på morgonen).
Myrmarkerna är mestadels öppna eller glest skogbevuxna med tall
eller glasbjörk. Den flacka marken och de öppna ytorna ger
besökaren vida vyer och vackra utsikter. Vi vandrar två slingor
genom storslagna myrmarker mestadels på spänger. Det kan
delvis vara blött där det saknas spänger, ta därför gärna kängor. Vi
kommer att ta en rast vid Bergön där det finns grillplats, det ges
därför möjlighet att grilla.  
Vandringen är ca 6 km. Beräknad tid totalt, ca 4 timmar. Lätt-
medelsvår vandring. Ta med matsäck.
Avgift medlem 40 kr. ej medlem 60 kr.

Kulturvandring vid Heidenstams Övralid med guide
 

Onsdag 10 maj kl. 18.00. Samling vid entrén till Övralid.
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Vi besöker den historiska och vackra plats som var diktaren
Verner von Heidenstams hem 1925-1940. Guiden Elizabeth
Wrangsjö tar oss med på en exklusiv guidning i herrgården och i
omgivningen. Vi intar sen vår matsäck i slänten med fantastisk
utsikt över Vättern.
Det finns också en naturstig på ca 2,5 km som man kan gå på
egen hand. Ta med matsäck.
Avgift 40 kr. ej medlem 60 kr.

Vandring på Östgötaleden utmed sträckan Boxholm
- Blåvik
 

Söndag 28 maj kl. 10.00. Återkommer med plats för
samling.
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Det är en omväxlande och fin del av Östgötaleden som går
vackert längst Svartån, genom vackra hag- och skogsmarker med
fina utsikter och närhet till vatten. Vi går på skogsstigar,
grusvägar och kortare bit på asfaltsväg. Vandringen blir mellan 10
till 13 km lång. Vandringen är en del av sträckan Boxholm –
Blåvik men exakt vilken del är ännu inte klart. Information om

det samt var vi skall träffas återkommer vi med i början av maj.
Ha koll på STF Folkungas hemsida.
Avgift 40 kr. ej medlem 60 kr. Medtag matsäck.

Vandring vid naturreservatet Råå uddar
 

Söndag 18 juni kl. 10.00. Samling vid parkeringen,
Gammelgården Råå
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Råå uddar är en del av den egenartade naturen längs Vätterns
stränder. De grunda vattenområden som ingår i reservatet är
viktiga uppväxtplatser för bland annat gädda och abborre. Vi
vandrar över uddarnas kalkklippor som har en magnifik utsikt
över Vättern. Här övergår den glesa tallskogen mot gammal
granskog som har stått orörd länge och börjar likna urskog.
Vandringen är ca 5 km lång (medelsvår). Medtag matsäck.
Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 20 km norr om Motala
utmed RV 50. Vid vägskylt mot Råå gård svänger du av mot
motsatt håll, mot Gammelgården. Reservatets parkering ligger
sedan direkt på höger sida.
Avgift 40 kr. ej medlem 60 kr.

Med cykel till glassen - studiebesök på Rykets gård
 

Lördag 15 juli kl. 10.00. Samling i Väderstad
Anmälan till stf.folkunga@la.stfturist.se
 

Studiebesök vid Rykets gårdsbutik med fårglasstillverkning.
Gården som ligger i Ödeshögs kommun tillverkar också ost och
must. Vi får en guidning med inblick i tillverkningsprocessen av
glass. Vi gör en ordentlig paus med en måltid och glass såklart.
En cykeltur så här mitt i sommaren kan vara riktigt härligt. Vi
startar i Väderstad och cyklar på småvägar i skogslandskap drygt
20 km till Rykets gård. På tillbakavägen kör vi i slättlandskap bl.a.
förbi Rökstenen och Svanshals på vägen mot Väderstad igen.
Samling vid kyrkans parkering i Väderstad där man kan parkera
bilen eller om man kommer med buss finns det en hållplats här.
(Du vet väl att man kan ta cykeln med på Östgtatrafiken).
Du som inte har möjlighet att cykla kan färdas med bil eller buss
till Rykets gård. I så fall möts vi där kl. 12.00.
Avgift 40 kr. ej medlem 60 kr.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


