
 
 

STF Sydvästra Skåne    
 
 
Nyhetsbrev april   
 

Arbete med program för hösten 
Styrelsen är nu igång med att planera våra aktiviteter för hösten 2018 och tar 
tacksamt emot önskemål från alla medlemmar. Är det någon plats i närområdet ni 
drömmer om att besöka eller något ni vill dela med er av, hör av er på denna 
adress stfsydvastraskane@stfturist.se.  
 
Kolla ändringar  
Det kan bli ändringar i sista stund vad gäller aktiviteter, kolla alltid på hemsidan 
eller Facebook där vi uppdaterar löpande. 

Förskottsbetalningar  
Vid vissa av våra aktiviteter behöver vi betala kostnader i förskott, ett typiskt 
exempel är gruppbiljetter för båten till Ven den 28 april. Vi kommer därför be er 
betala in ett förskott för vissa aktiviteter. Om ni inte har betalt vid sista 
betalningsdatum, kommer ni att strykas från deltagarlistan och platsen går till 
någon av alla de som finns på väntelistan. Eftersom detta är en ny rutin kommer vi 
att påminna i god tid innan. 

Möt våren på Kullatorpet 
Vad kan vara mysigare en vårsöndag än att åka med sin fikakorg till Kullatorpet 
och om vädret tillåter kanske passa på att vandra i omgivningarna? Torpet håller 
öppet mellan kl. 10 - 16 alla söndagar t.o.m. 17 juni. Besöksavgift 20 kr. 
 
Om du känner för att hjälpa till på torpet så är du välkommen på friluftslördagar 
den 21 april, 12 maj eller 16 juni då vi fikar, fixar och firar avslutat arbete med en 
gemensam måltid. Vi behöver förstärka vårt trevliga gäng av stugvärdar som 
hjälper till att hålla torpet öppet några söndagar samt deltar i några frilufts-
lördagar per säsong. 
 
Låter det lockande? Kontakta i så fall Cecilia Whitehorn, 070-477 18 81 eller 
Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se eller Bengt Dahlvig, 070-966 71 10. Ni kan även 
komma ut och besöka oss på torpet. 

Föredrag om pilgrimsvandring – onsdag 7 mars 
Under mars hade vi möjlighet att lyssna på Pernilla Sjölund 
som berättade om sin vandring mellan St. Jean de Port och 
Santiago de Compostella, den så kallade pilgrimsleden i norra 
Spanien. Pernilla bjöd verkligen på sig själv. Trollband hela 

gruppen så vi glömde nästan bort kaffet och kakorna. Så härligt glad och positiv, 
inspirerade säkert många personer till att ge sig ut på vandring. 

 

 

 



Nya Operan i Köpenhamn och Christiania – Lördagen 17 mars 
11 deltagare for till Köpenhamn för att besöka Nya 
Operan och därefter en vandring till Christiania. Tyvärr 
hoppade många av i sista stund beroende på strul med 
Skånetrafiken. 
Den Nya Operan i Köpenhamn som invigdes 2005 är 
ritad av arkitekt Henning Larsen med Maersk Mc 
Kinney Möller som initiativtagare, byggherre och 

mecenat. Salongen rymmer 1500 besökare och är Danmarks nationalopera. 
Byggnaden består av 14 våningar, var av 5 är under marknivån. Operan ligger på 
en axel mot Amalienborg (Dronning Margrethe’s hus) och Marmor Kirken. Vi hade 
en fantastiskt duktig och trevlig musikstudent som guide under vårt besök. 
 
Efter besöket på Nya Operan vandrade Torbjörn och 4 ”pigga” damer vidare till 
Christiania som är Köpenhamns näst största 
turistattraktion efter Tivoli. Därefter vandrade vi vidare 
mot den Indre by och passerade bland annat Vor Frelsers 
Kirke på Christianshavn med den gyllene tornspiran. På 
Huvudbangården tog vi Öresundståget till Kastrup och 
därifrån extrainsatt buss hem till Sverige. 
 
Vandring Söderåsen – Söndag 8 april 
Då är det dags för ett besök på Söderåsen. Vi vandrar ca. 10 km i varierande och 
vacker natur med mindre stigningar i Klåveröds Strövområde. Medtag egen fika. 
Grillplats finns för grillning efter vandringen om någon önskar. Samling kl. 10.00 vid 
Klåverödsdammen, Klåveröd. Sluttid ca. kl. 14.30. 
Info och anmälan till Peder Jonsson 070-216 77 16 senast den 7/4. 
 
Familjedag på Kullatorpet – lördag 14 april 
Mor- och farföräldrar ta med era barnbarn ut i naturen med en kaffekorg och 
matsäck. Vi börjar med en kort vandring till Kullatorpet, där vi grillar korv och leker 
med barnen. Det blir även en tipspromenad. Lämplig ålder på barnen 5 - 13 år. Vi 
bjuder på korv och dryck. Även mamma och pappa är naturligtvis välkomna. Passa 
på att möta våren på Romeleåsen. Samling kl. 10.00 vid Junkerns hörna på 
Romeleåsen. Sluttid ca kl. 15.00. 

Info och anmälan till Bengt Dahlvig 070-966 71 10 eller Torsten Palm 070-920 83 80 
senast den 9/4. 

Vandring längs skåneleden på Ven – lördag 28 april 
Denna vandring har väckt mycket stort intresse och är nu fulltecknad! 
 
Kullatorpsutflykt – söndag 29 april kl. 10.00 – 16.00 
Det blir en dag med olika aktiviteter där överskottet (förutom besöksavgiften på 
20 kr) oavkortat går till torpets vasstak. Ta med egen fikakorg eller köp kaffe / te / 
läsk & kaka eller korv att grilla. Det blir miniloppis och en spännande skattjakt för 
de minsta. Kl. 14.00 framträder Kjell Björk på gitarr.  
Info och anmäl till Cecilia Whitehorn, Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se eller till 070-
477 18 81. 
  
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 


