
STF Mark
Vårprogram 2023

Besök Tostareds Orgelfabrik

Naturvandring bland Ramslök i Årenäs

Kulturvandring i Fritsla by

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/stfmark

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Till exempel som vandringsledare eller något annat du gillar
eller brinner för.
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf.mark@la.stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Christer Skarin ordförande 070-2081168
Veikko Teeriniemi vice ordf 070-2003017
Ingrid Andersson sekreterare 076-8015327
Bengt Nilsson kassör 076-9433960
Rose-Marie Johansson 073-3640379
Torbjörn Davidsson 070-2439586
Peter Fridmar 072-2370039
 
 

Samåkning
 

När Coronaläget är lugnt uppmuntrar vi till samåkning.
Vi rekommenderar 10 kr/mil och passagerare.
 
 

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/stfmark
 

E-post: stf.mark@la.stfturist.se
 

Bankgironr: 5930-0392
 

Swish: 123 119 10 22

Välkommen till lokalavdelningen STF Mark
 

För våra aktiviteter och ev tillkommande - se vår
hemsida:www.svenskaturistforeningen.se/stfmark eller se
"Föreningskalendern" i Markbladet eller vår Facebooksida:
Svenska Turistföreningen Lokalavdelning MARK
Till alla våra aktiviteter är även icke medlemmar välkomna!

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
 

Välkommen att bo på Lydde gård mitt i Mark.
 

Lydde gård är en förläggargård av hotellstandard med
hållbarhet i fokus. Den ligger mitt i Tygriket, i Kinna i den
vackra Häggådalen, mellan Borås och Varberg. Här stiger du
in i ett familjärt och hemtrevligt boende som fått flera priser
för byggnadsvård och miljöarbete.
Lydde Gård ligger lugnt och omges av en stor trädgård med
fruktträd och rabatter. Här finns närhet till sjöar, natur,
museum och runt hörnet ligger Marks Golfbana. Området
bjuder på rika naturupplevelser med möjlighet för vandring,
upptäckter med cykel samt ett rikt kulturutbud vad gäller
hantverk och historia.
 

Boka via hemsidan: www.lyddegard.se
Kontakt: 0320-12110

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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.

STF Mark
Vårprogram 2023

Besök Tostareds Orgelfabrik

Naturvandring bland Ramslök i Årenäs

Kulturvandring i Fritsla by

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/stfmark

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Till exempel som vandringsledare eller något annat du gillar
eller brinner för.
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf.mark@la.stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Christer Skarin ordförande 070-2081168
Veikko Teeriniemi vice ordf 070-2003017
Ingrid Andersson sekreterare 076-8015327
Bengt Nilsson kassör 076-9433960
Rose-Marie Johansson 073-3640379
Torbjörn Davidsson 070-2439586
Peter Fridmar 072-2370039
 
 

Samåkning
 

När Coronaläget är lugnt uppmuntrar vi till samåkning.
Vi rekommenderar 10 kr/mil och passagerare.
 
 

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/stfmark
 

E-post: stf.mark@la.stfturist.se
 

Bankgironr: 5930-0392
 

Swish: 123 119 10 22

Välkommen till lokalavdelningen STF Mark
 

För våra aktiviteter och ev tillkommande - se vår
hemsida:www.svenskaturistforeningen.se/stfmark eller se
"Föreningskalendern" i Markbladet eller vår Facebooksida:
Svenska Turistföreningen Lokalavdelning MARK
Till alla våra aktiviteter är även icke medlemmar välkomna!

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
 

Välkommen att bo på Lydde gård mitt i Mark.
 

Lydde gård är en förläggargård av hotellstandard med
hållbarhet i fokus. Den ligger mitt i Tygriket, i Kinna i den
vackra Häggådalen, mellan Borås och Varberg. Här stiger du
in i ett familjärt och hemtrevligt boende som fått flera priser
för byggnadsvård och miljöarbete.
Lydde Gård ligger lugnt och omges av en stor trädgård med
fruktträd och rabatter. Här finns närhet till sjöar, natur,
museum och runt hörnet ligger Marks Golfbana. Området
bjuder på rika naturupplevelser med möjlighet för vandring,
upptäckter med cykel samt ett rikt kulturutbud vad gäller
hantverk och historia.
 

Boka via hemsidan: www.lyddegard.se
Kontakt: 0320-12110

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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.

STF Mark
Vårprogram 2023

Besök Tostareds Orgelfabrik

Naturvandring bland Ramslök i Årenäs

Kulturvandring i Fritsla by

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/stfmark

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Till exempel som vandringsledare eller något annat du gillar
eller brinner för.
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf.mark@la.stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Christer Skarin ordförande 070-2081168
Veikko Teeriniemi vice ordf 070-2003017
Ingrid Andersson sekreterare 076-8015327
Bengt Nilsson kassör 076-9433960
Rose-Marie Johansson 073-3640379
Torbjörn Davidsson 070-2439586
Peter Fridmar 072-2370039
 
 

Samåkning
 

När Coronaläget är lugnt uppmuntrar vi till samåkning.
Vi rekommenderar 10 kr/mil och passagerare.
 
 

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/stfmark
 

E-post: stf.mark@la.stfturist.se
 

Bankgironr: 5930-0392
 

Swish: 123 119 10 22

Välkommen till lokalavdelningen STF Mark
 

För våra aktiviteter och ev tillkommande - se vår
hemsida:www.svenskaturistforeningen.se/stfmark eller se
"Föreningskalendern" i Markbladet eller vår Facebooksida:
Svenska Turistföreningen Lokalavdelning MARK
Till alla våra aktiviteter är även icke medlemmar välkomna!

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
 

Välkommen att bo på Lydde gård mitt i Mark.
 

Lydde gård är en förläggargård av hotellstandard med
hållbarhet i fokus. Den ligger mitt i Tygriket, i Kinna i den
vackra Häggådalen, mellan Borås och Varberg. Här stiger du
in i ett familjärt och hemtrevligt boende som fått flera priser
för byggnadsvård och miljöarbete.
Lydde Gård ligger lugnt och omges av en stor trädgård med
fruktträd och rabatter. Här finns närhet till sjöar, natur,
museum och runt hörnet ligger Marks Golfbana. Området
bjuder på rika naturupplevelser med möjlighet för vandring,
upptäckter med cykel samt ett rikt kulturutbud vad gäller
hantverk och historia.
 

Boka via hemsidan: www.lyddegard.se
Kontakt: 0320-12110

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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.

STF Mark
Vårprogram 2023

Besök Tostareds Orgelfabrik

Naturvandring bland Ramslök i Årenäs

Kulturvandring i Fritsla by

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/stfmark

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Till exempel som vandringsledare eller något annat du gillar
eller brinner för.
Hör av dig till nån av oss i styrelsen eller skicka ett mejl till:
stf.mark@la.stfturist.se

Kontakter i styrelsen
 

Christer Skarin ordförande 070-2081168
Veikko Teeriniemi vice ordf 070-2003017
Ingrid Andersson sekreterare 076-8015327
Bengt Nilsson kassör 076-9433960
Rose-Marie Johansson 073-3640379
Torbjörn Davidsson 070-2439586
Peter Fridmar 072-2370039
 
 

Samåkning
 

När Coronaläget är lugnt uppmuntrar vi till samåkning.
Vi rekommenderar 10 kr/mil och passagerare.
 
 

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/stfmark
 

E-post: stf.mark@la.stfturist.se
 

Bankgironr: 5930-0392
 

Swish: 123 119 10 22

Välkommen till lokalavdelningen STF Mark
 

För våra aktiviteter och ev tillkommande - se vår
hemsida:www.svenskaturistforeningen.se/stfmark eller se
"Föreningskalendern" i Markbladet eller vår Facebooksida:
Svenska Turistföreningen Lokalavdelning MARK
Till alla våra aktiviteter är även icke medlemmar välkomna!

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
 

Välkommen att bo på Lydde gård mitt i Mark.
 

Lydde gård är en förläggargård av hotellstandard med
hållbarhet i fokus. Den ligger mitt i Tygriket, i Kinna i den
vackra Häggådalen, mellan Borås och Varberg. Här stiger du
in i ett familjärt och hemtrevligt boende som fått flera priser
för byggnadsvård och miljöarbete.
Lydde Gård ligger lugnt och omges av en stor trädgård med
fruktträd och rabatter. Här finns närhet till sjöar, natur,
museum och runt hörnet ligger Marks Golfbana. Området
bjuder på rika naturupplevelser med möjlighet för vandring,
upptäckter med cykel samt ett rikt kulturutbud vad gäller
hantverk och historia.
 

Boka via hemsidan: www.lyddegard.se
Kontakt: 0320-12110

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
lokal avdelning blir du medlem via oss. Du kan också bli
medlem på ett boende, STFs medlemsservice 08-463 22 70
 eller via www.svenskaturistforeningen.se.

Upptäck något nytt  
på hemmaplan!
I Svenska Turistföreningen finns ett 60-tal 
lokal avdelningar runt om i landet som 
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 
och bidra till att utveckla verksam heten och 
aktiviteter.

Vandringens dag
I höst är det åter 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 
det möjligt så att du och andra kan upp - 
täcka Sverige, både idag och i morgon.

Medlemsavgifter
Vuxen 26 år-:  345 kr  
Senior 75 år-: 225 kr
Ungdom 16-25 år:  195 kr 
Sambor/Familjepris:  550 kr

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

123-119 10 22 

STF Mark



AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN

Studiebesök hos Viskadalens Produktion i Horred
VT-23
 

Torsdag 26 januari  Samling 09.00 på pendelparkeringen
vid JYSK i Skene. Ca 9:30 i Horred
Info: Peter Fridmar 072-2370039
 

Vi kommer att få en ca 1,5-2 tim guidad visning i VPPs
tillverkning av bl a plåtprofiler och "tallskydd" (mot älg...)
Ev fikar vi efteråt hos Ekelunds i Horred.

Studiebesök hos Ludvig Svensson i Kinna VT-23
 

Torsdag 9 februari 9:30. Samling på Ludvig Svensson vid
"flaggstängerna vid rundeln" - gästparkering
OBS - Anmälan krävs - se nedan
 

Vi besöker det anrika textilföretaget Ludvig Svensson där vi får
både se och höra om deras produktion och verksamheten världen
över.
Begränsat antal därför krävs anmälan senast ons 1/2 till Christer
Skarin 070-2081168 eller mejl stf.mark@la.stfturist.se
Ev fika i Kinna centrum efteråt.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 14 februari Samling 9:30 på pendelparkeringen vid
JYSK  i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Studiebesök på Emaljskyltfabriken Svea i Fritsla
VT-23
 

Tisdag 21 februari Samling 9:00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 9:30 i Fritsla (Solhagavägen 7)
Info: Peter Fridmar 070-2370039
 

Vi besöker Emaljskyltfabriken Svea i Fritsla. Vi kommer att få se
deras tillverkning av emaljskyltar. Tid ca 1,5-2 tim.
Kostnad 50:- per person
Efteråt köper vi fika på något av de fina caférna i Fritsla centrum.

Årsmöte i STF-Mark VT-23
 

Tisdag 28 februari 18.00. Plats: Baskagården (intill Skene
Järn) i Skene
Info:: Christer Skarin 070-2081168
 

Välkommen till Årsmöte i STF-Mark. Sedvanliga
 årsmötesförhandlingar med val enligt stadgarna. Förslag på

kandidater lämnas till valberedningen -
Gunborg Windle 076-0092414
Medarbetare från STF deltar. Föredrag - ämne se Facebook.
Vi bjuder på fika.

Mörkervandring i samarbete med
Friluftsfrämjandet VT-23
 

Tisdag 7 mars. Samling 19:00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ulf Andre'n
070-8424260
 

Vi kommer att uppleva mörker, tystnad, månsken eller mulen
kväll. Ta med ficklampa, reflex och fika. Kläder efter väder.
Utflyktsmålet är hemligt och vandringen är ca 4 km på
skogsstigar.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 14 mars Samling 9:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Kulturvandring i Fotskäl VT-23
 

Torsdag 23 mars. Samling på pendelparkeringen vid JYSK i
Skene 13:30. I Fotskäl (Hembygdsgården (röd stuga)
Marielund) ca 14:00
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar "röda leden" ca 5 km tillsammans med Fotskäls byalag.
Vandringen bjuder på mycket kultur, fornminnen mm. Broschyr
över leden finns vid Hembygdsstugan. Ta med fika.

Studiebesök på Tostareds Orgelfabrik VT-23
 

Lördag 1 april Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene. Ca 10:00 i Tostared.
Info: Christer Skarin 070-2081168
 

Vi besöker Orgelfabriken och blir guidade av ägaren Tore
Johansson. De bygger kyrkorglar från grunden vilket innebär
byggnation inom både mekanik och träarbeten.
Föranmälan senast tisd 28/3 till Christer Skarin 070-2081168
eller mejl stf.mark@la.stfturist.se. Ev fika på Eskekärr

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 11 april Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebookgrupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Botanisk vårexkursion i Finabo Fritsla VT-23
 

Tisdag 18 april. Samling 13:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 14:00 i Fritsla (gamla tappen
Förläggarevägen 15)
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar från gamla tappen ca 3-4 km och tittar på Blåsipporna
i Finabo. Ta med fika.

Historisk byvandring i Fritsla VT-23
 

Torsdag 27 april Samling 13.30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene.
Ca 14:00 i Fritsla (Parkering vid Villa Bjälbo)
Info: Bengt Nilsson 076-9433960
 

Vi gör en historisk byvandring i Fritsla under guidning av Jan-
Åke Stensson.
Efteråt köper vi fika på något av de fina caféerna i Fritsla
centrum.

Naturresa till Getteröns Naturrum i Varberg VT-23
 

Torsdag 4 maj. Samling 9:00 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene. Ca 10:30 på Naturrummet i Getterön
Info: Veikko Teeriniemi 070-2003017
 

Vi besöker Naturrummet där vi får en kortfattad guidning på ca
10 min. Därefter gör vi en egen vandring både i naturrummet
och ut till de olika fågelgömslena. Ta med fika (eller köp på plats).
Ta gärna med kikare om du har.

Kulturvandring i Årenäs Sätila VT-23
 

Tisdag 16 maj. Samling 13:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 14:15 i Årenäs.
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar ca 2,5 km på skogsstig där vi ser både fornlämningar
och blommande Ramslök (i massor) och andra rara vårväxter. Vi
hoppas få uppleva både fågelsång och se fjärilar. Ta med fika.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 23 maj Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Kulturvandring på Äskhults by i Förlanda VT-23
 

Lördag 10 juni  Samling 10.00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene ca 11:00 i Äskhult
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi besöker Äskkhults kulturreservat som består av 4 gårdar som
ligger kvar på ursprunglig plats trots laga skifte. Där finns
kålgårdar, mullbänkar och diverse djur bl a Linderrödsgrisar. Det
finns flera vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad.
Bengts kaffestuga är öppen där vi kan köpa fika

Kulturvandring vid "Korsås-Augustas" stuga i
Hyssna HT-23
 

Torsdag 24 augusti. Samling 13.30 på pendelparkeringen
vid JYSK i Skene. Ca 14:00 i Olofsered ("Korsås-Augustas
stuga")
Info: Torbjörn Davidsson 070-2439586
 

Vi besöker "Korsås-Augustas" gamla stuga som är från 1862. Där
finns också gamla lämningar från forna tider.
Hyssna Hembygdsförening guidar oss.
Ta med fika.

Vandringens Dag  HT-23
 

Lördag 9 september
Plats: Någonstans i Mark
 

Information kommer senare bl a i Höstprogrammet.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.

AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN AKTIVITETER VINTERN, VÅREN OCH SOMMAREN

Studiebesök hos Viskadalens Produktion i Horred
VT-23
 

Torsdag 26 januari  Samling 09.00 på pendelparkeringen
vid JYSK i Skene. Ca 9:30 i Horred
Info: Peter Fridmar 072-2370039
 

Vi kommer att få en ca 1,5-2 tim guidad visning i VPPs
tillverkning av bl a plåtprofiler och "tallskydd" (mot älg...)
Ev fikar vi efteråt hos Ekelunds i Horred.

Studiebesök hos Ludvig Svensson i Kinna VT-23
 

Torsdag 9 februari 9:30. Samling på Ludvig Svensson vid
"flaggstängerna vid rundeln" - gästparkering
OBS - Anmälan krävs - se nedan
 

Vi besöker det anrika textilföretaget Ludvig Svensson där vi får
både se och höra om deras produktion och verksamheten världen
över.
Begränsat antal därför krävs anmälan senast ons 1/2 till Christer
Skarin 070-2081168 eller mejl stf.mark@la.stfturist.se
Ev fika i Kinna centrum efteråt.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 14 februari Samling 9:30 på pendelparkeringen vid
JYSK  i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Studiebesök på Emaljskyltfabriken Svea i Fritsla
VT-23
 

Tisdag 21 februari Samling 9:00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 9:30 i Fritsla (Solhagavägen 7)
Info: Peter Fridmar 070-2370039
 

Vi besöker Emaljskyltfabriken Svea i Fritsla. Vi kommer att få se
deras tillverkning av emaljskyltar. Tid ca 1,5-2 tim.
Kostnad 50:- per person
Efteråt köper vi fika på något av de fina caférna i Fritsla centrum.

Årsmöte i STF-Mark VT-23
 

Tisdag 28 februari 18.00. Plats: Baskagården (intill Skene
Järn) i Skene
Info:: Christer Skarin 070-2081168
 

Välkommen till Årsmöte i STF-Mark. Sedvanliga
 årsmötesförhandlingar med val enligt stadgarna. Förslag på

kandidater lämnas till valberedningen -
Gunborg Windle 076-0092414
Medarbetare från STF deltar. Föredrag - ämne se Facebook.
Vi bjuder på fika.

Mörkervandring i samarbete med
Friluftsfrämjandet VT-23
 

Tisdag 7 mars. Samling 19:00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ulf Andre'n
070-8424260
 

Vi kommer att uppleva mörker, tystnad, månsken eller mulen
kväll. Ta med ficklampa, reflex och fika. Kläder efter väder.
Utflyktsmålet är hemligt och vandringen är ca 4 km på
skogsstigar.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 14 mars Samling 9:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Kulturvandring i Fotskäl VT-23
 

Torsdag 23 mars. Samling på pendelparkeringen vid JYSK i
Skene 13:30. I Fotskäl (Hembygdsgården (röd stuga)
Marielund) ca 14:00
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar "röda leden" ca 5 km tillsammans med Fotskäls byalag.
Vandringen bjuder på mycket kultur, fornminnen mm. Broschyr
över leden finns vid Hembygdsstugan. Ta med fika.

Studiebesök på Tostareds Orgelfabrik VT-23
 

Lördag 1 april Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene. Ca 10:00 i Tostared.
Info: Christer Skarin 070-2081168
 

Vi besöker Orgelfabriken och blir guidade av ägaren Tore
Johansson. De bygger kyrkorglar från grunden vilket innebär
byggnation inom både mekanik och träarbeten.
Föranmälan senast tisd 28/3 till Christer Skarin 070-2081168
eller mejl stf.mark@la.stfturist.se. Ev fika på Eskekärr

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 11 april Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebookgrupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Botanisk vårexkursion i Finabo Fritsla VT-23
 

Tisdag 18 april. Samling 13:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 14:00 i Fritsla (gamla tappen
Förläggarevägen 15)
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar från gamla tappen ca 3-4 km och tittar på Blåsipporna
i Finabo. Ta med fika.

Historisk byvandring i Fritsla VT-23
 

Torsdag 27 april Samling 13.30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene.
Ca 14:00 i Fritsla (Parkering vid Villa Bjälbo)
Info: Bengt Nilsson 076-9433960
 

Vi gör en historisk byvandring i Fritsla under guidning av Jan-
Åke Stensson.
Efteråt köper vi fika på något av de fina caféerna i Fritsla
centrum.

Naturresa till Getteröns Naturrum i Varberg VT-23
 

Torsdag 4 maj. Samling 9:00 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene. Ca 10:30 på Naturrummet i Getterön
Info: Veikko Teeriniemi 070-2003017
 

Vi besöker Naturrummet där vi får en kortfattad guidning på ca
10 min. Därefter gör vi en egen vandring både i naturrummet
och ut till de olika fågelgömslena. Ta med fika (eller köp på plats).
Ta gärna med kikare om du har.

Kulturvandring i Årenäs Sätila VT-23
 

Tisdag 16 maj. Samling 13:30 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene. Ca 14:15 i Årenäs.
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi vandrar ca 2,5 km på skogsstig där vi ser både fornlämningar
och blommande Ramslök (i massor) och andra rara vårväxter. Vi
hoppas få uppleva både fågelsång och se fjärilar. Ta med fika.

"Lite längre-vandring" i Marks natur VT-23
 

Tisdag 23 maj Samling 9:30 på pendelparkeringen vid JYSK
i Skene
 

Det blir en "lite längre" skogsvandring på 6-8 km. Plats meddelas
veckan innan via STF Marks Facebook-grupp (och på hemsidan).
Vandringsledare är Anne Björkman 070-3391465

Kulturvandring på Äskhults by i Förlanda VT-23
 

Lördag 10 juni  Samling 10.00 på pendelparkeringen vid
JYSK i Skene ca 11:00 i Äskhult
Info: Rose-Marie Johansson 073-3640379 och Ingrid
Andersson 076-8015327
 

Vi besöker Äskkhults kulturreservat som består av 4 gårdar som
ligger kvar på ursprunglig plats trots laga skifte. Där finns
kålgårdar, mullbänkar och diverse djur bl a Linderrödsgrisar. Det
finns flera vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad.
Bengts kaffestuga är öppen där vi kan köpa fika

Kulturvandring vid "Korsås-Augustas" stuga i
Hyssna HT-23
 

Torsdag 24 augusti. Samling 13.30 på pendelparkeringen
vid JYSK i Skene. Ca 14:00 i Olofsered ("Korsås-Augustas
stuga")
Info: Torbjörn Davidsson 070-2439586
 

Vi besöker "Korsås-Augustas" gamla stuga som är från 1862. Där
finns också gamla lämningar från forna tider.
Hyssna Hembygdsförening guidar oss.
Ta med fika.

Vandringens Dag  HT-23
 

Lördag 9 september
Plats: Någonstans i Mark
 

Information kommer senare bl a i Höstprogrammet.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


