
ÅRSBERÄTTELSE FÖR STF GOTLAND 2015 
 

STF Gotland har under 2015 bedrivit sin verksamhet under sedvanliga former med utflykter, 

vandringar, studiebesök, föredrag m.m. 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 Ordförande Folke Ansén (2015) 

 V. Ordförande Bengt Rosén (2015) 

 Sekreterare Louise Berry (2015-2016) 

Kassör Lotta Bägerfeldt (2015-2016) 

Ledamot Maj Wennerdahl (2015-2016) 

 Ledamot Vera Pärli (2015) 

Ledamot Ulla Gådefors Christensen (2015) 

Suppleant Kersti Ottfalk (2015) 

Suppleant Bertil Ståhl (2015) 

Suppleant Tord Porsne (2015)  

Suppleant Erling Malmros (2015) 

Övriga funktionärer: 

 Svante Canholm (revisor 2015) 

 Christer Malmqvist (revisor 2015) 

 Niclas Larsson (revisorssuppleant 2015) 

Ledamöter i valberedningen: 

 Iris Ronqvist (sammankallande 2015) 

 Arne Pettersson (ledamot 2015) 

 Kristina Grönberg (ledamot 2015) 

Kontaktperson för Turist och programredaktör: Tord Porsne (2015) 

Webbmailsansvarig: Ulla Gådefors (2015) 

Medlemsansvarig: Ulla Gådefors (2015) 

Program- och rekryteringsansvariga: Hela styrelsen 

 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden (12 jan, 6 febr, 2 mars,  

13 apr, 7 maj, 28 maj, 22 sept, 19 okt och 8 dec), arbetsträffar och däremellan informella 

kontakter. 

 

Under året fanns totalt 1 220 STF-medlemmar på ön, varav 697 var s.k. adressägare eller 

huvudmedlemmar. Lokalavdelningen STF Gotland hade under året 264 registrerade 

medlemmar. Inga medlemskort har sålts av lokalföreningen under året.  

 

Programmet: Alla adressägare/huvudmedlemmar har fått sig tilldelat vårt åttasidiga 

program.  Programmet har också delats ut på bibliotek, arbetsplatser m.m.  

 

Lokalavdelningens ekonomi framgår av separat resultat- och balansräkning. 

 

STF Gotland har under 2015- haft följande 12 aktiviteter eller sammankomster: 



Söndagen den 22 februari kl. 14.00. Årsmöte. Församlingshuset, Visby. Efter 

förhandlingarna höll Hans Hörlin ett trevligt föredrag om Gotska Sandön, där han är uppväxt, 

gått i skola och arbetat som fyrmästare. Dessförinnan tilldelades vår tidigare ordförande Anita 

Körner von Kern, Tord Porsne och Jan Brunius STF:s förtjänstmärke i guld för långt och 

hängivet arbete i föreningen.  Efteråt intogs sedvanlig supé tillagad av styrelsen.  

Programvärdar: Hela styrelsen. (42 delt.) 

 

Söndagen den 29 mars kl. 10.00. En dag i Roma. Efter början vid Gammelsvenskbys 

klockstapel på kyrkogården, bjöd Birgitta Utas på kaffe på Svenskbygården där hon berättade 

om Svenskbyborna och delade ut var sin bok. Därefter besöktes Roma kungsgård, klostret och 

museet innan avslutning vid karpdammarna. 

Färdledare: Folke Ansén och Vera Pärli. (26 delt.) 

 

Söndagen den 26 april kl. 10.00. Fagning i Annas änge. En härlig heldag i detta fantastiska 

änge vid Björnugns i Lokrume, där värdparet Anna och Bengt Lidström tog emot med öppen 

famn och nödvändiga redskap. Mycket arbete blev också gjort både före och efter maten, då 

vi bjöds på hemlagad kaipsoppa och tårta.  

Färdledare: Louise Berry och Ulla Gådefors. (16 delt.) 

 

Söndagen den 10 maj kl. 10.00. Dramatik, idyll och historia. Besök på Varvsholm där vi fick 

höra historien om Willy Wöhler, hans stora naturintresse och betydelse för Stora Karlsö, 

Därefter for vi till Vivesholm för att studera fåglar på udden och därefter lämningarna av den 

medeltida befästningen intill, där Erik av Mecklenburg huserat vid 1300-talets slut.   

Färdledare: Mart Marend och Maj Wennerdahl (27 delt.) 

 

Söndagen den 24 maj kl. 10.00. Konst, sten, insekter och gips. En fullspäckad dag med 

konstbesök hos olika konstnärer och skulptörer i Burgsvik och också det entomologiska 

museet där.   

Färdledare: Jan Brunius och Ulla Gådefors. (19 delt.) 

 

Söndagen den 14 juni kl. 10.00. Fjäril vingad syns vid Bro. Intressant fjärilsexkursion med 

engagerad och kunnig ledare men tyvärr i dåligt väder, vilket gjorde att utflykten kanske inte 

lockade så många.    

Färdledare: Arne Pettersson och Kersti Ottfalk. (13 delt.) 
 

Söndagen den 30 augusti kl. 10.00.  SMS Albatross – ett 10-årsminne. Efter besök vid 

Albatrossgraven på kyrkogården och platsen för grundstötningen vid Kuppen for vi till 

Albatrossmuseet, där Erik Hoffstedt tog emot och berättade vidare. Avslutning vid ett 

70-årsminne - den lettiska frihetskällan i Östergarn. 

Färdledare: Folke Ansén och Vera Pärli. (25 delt.)  
 

Söndagen den 6 september kl. 10.00. Buttle – en kalkhistorisk socken. Trots gråväder och 

regn en lärorik och intressant utflykt, där vi fick veta allt om kalk, kalkbränning och dess 

historia. Kalkgården Altheime besöktes liksom gamla brott med ugnar och, som grädde på 

moset, träffade vi Hans Andersson - en eldsjäl och den nu äldste kvarvarande kalkbrännaren.  

Färdledare: Maj Wennerdahl och Bengt Rosén. ( 26 delt.) 

 

Söndagen 20 september kl.10.00. Kring Uggarde i Rone. Vi studerade de unika spåren av 

äldre markanvändning i trakterna kring Uggarde och Änggårde, där mycket ännu finns kvar 

från äldre tider. Typiskt för detta är bebyggelsen i centrum, därnäst inägorna – åker och hagar 



och ytterst betade utmarker. På båda ställena finns även gott om fornlämningar, som vittnar 

om synnerligen lång kontinuitet.  

Färdledare: Bengt Rosén och Maj Wennerdahl. (36 delt.) 

 

Söndagen den 11 oktober kl. 10.00. Vandring på Östra kyrkogården. Förutom 

kyrkogårdschefen Mats Ahlkvist deltog Lars-Åke Rundkvist och Lars Bäckman i en lärorik 

och underhållande vandring som avslutades med kaffe och möjlighet att ställa frågor. En 

annorlunda och uppskattad vandring. 

Färdledare: Vera Pärli och Folke Ansén. (25 delt.) 

 

Söndagen den 25 oktober kl. 10.00. Slite – inte bara cement. Vandring i Slite historias 

spännande spår – från forntid, över medeltid till nutid, det senare med hjälp av Rosita 

Fellman, som berättade om egna upplevelser från världskriget och tiderna därefter. 

Färdledare: Louise Berry och Maj Wennerdahl. (32 delt.) 

 

Söndagen den 19 oktober kl. 10.00. Jordbruket i Väte – igår och idag. I Väte finns idag ett 

15-tal aktiva gårdar mot 50 stycken 1950 – ett resultat av samhällsutvecklingen, precis som i 

alla andra socknar.  Olika ställen besöktes – från museigården i Norrbys och tidigare 

småställen till dagens storgårdar med årsleveranser på flera tusen djur.  

Färdledare: Maj Wennerdahl och Kersti Ottfalk. (27 delt.) 

 

STF Gotland har under våren inbjudit STF centralt. Den 7 – 8 maj gästades vi av Catharina 

Lindberg och Anna Heimersson, som deltog i styrelsemöte, lunch i änge och utflykter både i 

staden och på landet. Den 28 maj deltog STF:s ordförande Peter Nygårds i ett möte.  

Under Almedalsveckan deltog STF Gotland för STF:s räkning. 

  

STF Gotland har vidare deltagit i sammanträden med Länsstyrelsens Naturvårdsråd.  

STF Gotland har under året varit medlem i Studiefrämjandet, som fortsatt gett oss ovärderligt 

stöd på alla sätt, bl. a vid framtagningen av den årliga foldern och vi vill härmed framför ett 

stort tack till Hanna Lenholm och hennes medarbetare för synnerligen gott samarbete. Kretsen 

framför också sitt tack till Christer Starkenberg för berömvärda insatser med föreningens 

hemsida. 

 

Visby den 21 februari 2016 

 

 

Folke Ansén, ordf.   Bengt Rosén, v. ordf. 

 

 

Louise Berry, sekr.   Lotta Bägerfeldt, kassör 

 

 

 



 

Maj Wennerdahl, ledamot   Vera Pärli, ledamot 

 

 

Ulla Gådefors Christensen, ledamot  Kersti Ottfalk, suppl. 

 

 

Bertil Ståhl, suppl.   Tord Porsne, suppl. 

 

 

Erling Malmros, suppl. 

 

 
 


