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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 annonserar vi även våra kommande arrangemang och meddelar 
eventuella förändringar.  
 
Vi har under januari och februari månad blivit över 400 medlemmar. Vår Facebook 
Sida har nu nästan 180 följare. 
 
Kronborgs slott i Helsingör – Lördag 10 februari 

Från Färjeläget i Helsingör vandrade 17 
förväntansfulla deltagare till Kronborgs slott som 
uppfördes 1588 av Fredrik den 2, där vi kommer 
att gå en guidad tur och bl.a.  besökte de kungliga 
gemaken och kasematterna. Kronborg slott är ett 
av Nordeuropas finaste renässansslott och finns 
numera på UNESCO:s världsarvslista. Vi avslutade 
besöket på Kronborg med att ta farväl av 

nationalhjälten Holger danske som enligt sägen kommer att vakna den dag 
Danmark hotas allvarligt av fienden. Vår utmärkta guide var dansk och talade en 
ganska förståelig skandinaviska. Efteråt gick 7 av deltagarna den 10 km långa 
sträckan från Klampenborg station i norra Köpenhamn till Österport station där 
Öresundstågen tog oss hem till Sverige. Första sträckan gick vi längs Öresunds 
kusten och besökte bl.a. Charlottenlund Fort. Andra hälften av sträckan blev det 
mer stadsbebyggelse i Hellerup och Österbro. Vi började med en god lunch på 
Kulturhuset i Helsingör och avslutade med kaffe på Den Franske Café vid 
Sortedamssjön på Österbro. Hamlet för dagen var Bengt Dahlvig och löparen i 
Köpenhamn Torbjörn Nilsson. Fler bilder finns på vår Facebook Sida. 
 
STF Sydvästra Skånes Årsmöte 2018 – Lördag 17 februari 

Lokalavdelningens årsmöte hölls på Kvarndala 
Hembygdsgård i Västra Klagstorp och vi var 40 
medlemmar som deltog. Karin och Anders 
Hoffmann höll ett mycket uppskattat föredrag 
om vandringar. Deras ”Rundvandrings” böcker 
fanns även till försäljning. Goda smörrebröd och 
kaffe serveras efter föredraget.  
 
Styrelsen består nu av: Ordförande Torbjörn 

Nilsson, Viceordförande – Karin Sellberg, Sekreterare – Kjell Björk, Kassör – Jan 
Lundquist, Ledamot – Torsten Palm, Ledamot – Cecilia Whitehorn och Ledamot – 
Bengt Dahlvig. 
 



Studiebesök på SVT i Malmö – Tisdag 27 februari 

Detta var det fjärde besöket på SVT för de som inte fick plats i januari, men även 
för nya intresserade. Studiebesöket blev fullbokat direkt. 
 

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. 
 

Köpenhamns Nya Opera 

Lördag 17 mars, kl. 07.30 

Vi samlas kl 07.30 i Glashallen på Malmö C och tar Öresundståget kl 07.51. Sedan 
stiger vi av Öresundståget i Örestad och tar Metron till Kongens Nytorv och 
därifrån vandrar vi till Köpenhamns Nya Opera (ca 1,5 km). Här kommer vi att gå 
en guidad visning på danska med start kl 10.00 om ca 1 ½ timme. Efteråt kommer 
Torbjörn att göra en vandring om ca 8 km. De som vill följa med är välkomna. Max 
30 personer. 
Info och anmälan till Torbjörn Nilsson, 073-671 05 44 senast den 16/3. 
Avgift för medlem 130 kr och icke medlem 180 kr. 
 

Studiebesök på SVT i Malmö 

Tisdag 19 mars, kl. 16.30 

Detta femte besök är redan fullbokat med personer som stått på vår reservlista. 
REDAN FULLBOKAT! 
 

Friluftsdag på Kullatorpet 

Lördag 24 mars, kl. 09.30 

Samling kl 09.30 på Kullatorpet om du är intresserad av att hjälpa till med skötsel 
av torpet. Medtag kaffe och matsäck för frukost. Dagen avslutas med en måltid 
och en vandring. 
Info och anmälan till Ingegärd Jönsson, 070-016 72 21 eller Nils Svensson, 
070-749 88 91 senast den 21/3. Måltid till självkostnadspris 40 kr. 
 
Fjällvandring kring Grövelsjön 

Måndag 3 september till söndag 9 september 

Fjällvandringsvecka i samverkan med övriga STF lokalavdelningar i Skåne. 
Info Torsten Palm, 070-920 83 80 eller 046-25 51 44. REDAN FULLBOKAT! 

 
2018 har börjat bra för föreningen med många nya 

medlemmar och bra antal på våra aktiviteter! 
 
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 


