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Smått och Gott  
På vår STF hemsida kan du hitta senaste nytt, aktuella programpunkter, ändringar 
i programmet etc. Kolla därför alltid vår hemsida före ett arrangemang. På vår 
Facebook sida kommer vi även att annonsera våra kommande arrangemang och 
meddela eventuella förändringar.  
 
Kortprogrammet har distribuerats under januari månad 2018. Vår hemsida på STF 
och vår Facebook sida är uppdaterade med arrangemangen för våren 2018. 
 
Vi har under januari månad blivit totalt 402 medlemmar, en ökning med nästan 
100 medlemmar sedan siste december 2016. Vår Facebook Sida, som inte varit 
on-line så länge, har redan 135 följare. 
 
Studiebesök på SVT i Malmö 24 januari 
Tredje studiebesöket på SVT i Malmö blev ytterligare en succé. Gruppen träffade 
bl.a. programledaren Anne Lundberg och nyhetsreportern för Danmark Richard 
Lööf. Guiden var kunnig och trevlig. Ett arrangemang som vi haft ihop med STF 
Norra Öresund alla tre gångerna. Även denna gång var alla platserna snabbt upp 
bokade och nästa besök den 27/2 är redan fullbokat. Studiovärd denna dagen var 
Bengt Dahlvig. 
 
Vintervandringen på Romeleåsen 28 januari 

Årets första vandring var den 
traditionella vintervandringen på 
Romeleåsen till Kullatorpet som i 
år samlade 38 vandrare och Temo 
var den yngsta med sina 8 
månader. Han vandrade förvisso 
inte, då hans mor bar honom i 
sele. Vädret var lite grått och 
marken var blöt. Förra helgen låg 

det snö här uppe. Vi startade från Genarps idrottsplats och gick till 
Kullatorpet på en del gamla stigar, men även några nya då vattensjuk 
mark ställde till det för färdledaren. På Kullatorpet tog vi en lång rast i 
värmen och åt vår medtagna fika. Vissa av oss åt även en Lundaknake 
(knackwurstliknande korv från Lund) som Jan kokade i köket. Efter rasten 
vandrar vi åter till Genarp. Vandringsledare och chef för korvkokningen 
denna dag var Jan Lundquist. 
 
Kronborgs slott i Helsingör. 
Lördagen 10 februari, kl. 10.00 
Vi samlas vid huvudentrén till Färjeläget i Helsingör. Därifrån vandrar vi till 
Kronborgs slott, där vi kommer att gå en guidad tur och bl.a.  besöker de kungliga 



gemaken och kasematterna. OBS ändrad sträckning! Efteråt kommer Torbjörn att 
ta tåget till Klampenborg station i norra Köpenhamn och vandra ca 10 km till 
Österport station där Öresundstågen går ifrån. Om någon vill går vi vidare in till 
Kongens Nytorv och ta Metron till Örestad gör vi det också. De som vill följa med 
är välkomna. 
Info och anmälan till Jan Bengt Dahlvig, 070 – 966 71 10 eller Torbjörn 
Nilsson, 070-671 05 44 senast den 6/2. Avgift för medlem 200 kr och för 
icke medlem 250 kr. 
 
STF Sydvästra Skånes Årsmöte 2018 
Lördagen 17 februari, kl. 14.00 
Välkomna till lokalavdelningens årsmöte! Vi börjar kl 14.00 på Kvarndala 
Hembygdsgård i Västra Klagstorp. Efteråt blir det föredrag av Karin och Anders 
Hoffmann om deras vandringar. Deras ”Rundvandrings” böcker kommer att finnas 
till försäljning. En enklare förtäring och kaffe serveras efter föredraget. På vår STF 
hemsida i mappen ”Dokument” finns kallelsen publicerad och övriga 
årsmöteshandlingar kommer senast den 9/2 också finnas där, samt hos 
ordförande. 
Info och anmälan om förtäring till Bengt Dahlvig, 070 – 966 71 10 eller 
Torbjörn Nilsson, 070-671 05 44 senast den 12/2. Avgift för förtäring: 50 kr. 
 
Studiebesök på SVT i Malmö 
Tisdag 27 februari, kl. 16.30 
För er som inte fick plats i januari och även nya intresserade blir det nu ett fjärde 
besöket på SVT på Stora Varvsgatan 2 i Malmö. Obs max 15 personer. 
REDAN FULLBOKAT! 
 
Föreläsning om Pilgrimsvandring på Camio France 
Onsdag 7 mars, kl. 18.30 
Vi samlas i SPF:s lokal i Staffanstorp för att lyssna på Pernilla Sjölund som kommer 
att berätta och visa bilder från sin pilgrimsvandring 2016 på Camino France mellan 
St. Jean Pied de Port och Santiago de Compostella. Samarrangemang med SPF 
Seniorerna Club 230 i Staffanstorp. Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris. 
Info och anmälan till Kenzy Eriksson, 073-242 07 08 senast den 1/3. 

 
Vi hoppas att 2018 kommer att bli ett stimulerande 
och bra år för föreningen med många deltagare på 

våra arrangemang och att några nya aktivitetsledare 
för hösten stiger fram! 

 
 
 
 
 
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 


