
Hej! 

Hoppas, att det är bra med er. 

Ni tar nog väl hand om er, gissar jag. 

Själv lever jag lite halvförsiktigt och handlar t.ex. på Skutan ibland, tidigt eller sent, när det 

inte är så mycket folk där. 

Eftersom jag ju lever ensam, vill jag ibland åtminstone se lite folk. 

Men Hamburgsund mitt på dagen aktar jag mig för. Det kryllar ju av folk där då, precis som 

vilken sommar som helst. 

Man får hoppas, att slutet av augusti och hela september blir en fin tid med klara dagar och 

mindre folkvimmel. 

Linneasjön har jag varit vid två gånger och sett en del SPF:are där då, som Kerstin och Yngve 

och Ingela och Kurt. 

 

Kyrkans promenader har hållit igång, och vi har 

bara uppehåll 4 veckor, när Eva Rödström har 

semester. 

Den 13/8 har vi tänkt att sätta igång igen. 

Vi har kunnat fika utomhus och har suttit i 

Gullans och Unos trädgård, på Britt-Maries och 

Jans uteplats, på min altan, i grillkåtan vid 

promenadslingan i Hamburgsund, och vi har lånat 

stolar och bänkar utanför Pipers, när de har haft 

stängt. Ja, vi fikade inne i kyrkan en gång också. 

De senaste gångerna har vi varit 6 stycken, Eva 

Rödström, Britt-Marie, Gullan, Inga-Lill från 

Slottet, Ann-Marie Nyman och jag. 

Vi är ett riktigt mysigt litet gäng, som verkligen 

uppskattar varandras sällskap. 

Ni kan få se, hur vi såg ut, när vi dagen före 

midsommarafton tog färjan tillbaka från Hamburgö, där vi hade gått en liten sväng och sedan 

fikat utanför kyrkan. Ann-Marie tog fotot. 

Eva hade kvällen innan gjort var sin blomsterkrans åt oss. 

Våra promenader har mer och mer blivit blomsterexkursioner, ibland med en titt i min 

fältflora från seminariet efteråt.  

Så många sorter det finns, som man inte känner till namnen på! 

 

Du får ytterligare en bild - dock inte så särskilt bra. Men promenadtipset är bra, nämligen 

Vrångstad. 

Bussresan runt i hembygden blev ju inte av, men Vrångstad kan man besöka ändå. Det här var 

nog mitt fjärde besök där, och dösen inne i skogen hade jag inte varit vid förut. 

Det finns ju så mycket att se på där, då det gäller fornminnen. Jag och en väninna var vid 

Stenehed i Hällevadsholm häromveckan, och det var intressant. Vrångstad, Greby gravfält 

och Blomsholm vid Strömstad är också intressanta resmål. 

Vid Vrångstad finns ju också kanalen/kulverten att titta på. Att ta sig fram i den (230 m) 

skulle jag aldrig drömma om. 

På Youtube kan man i en drygt 30 minuter lång film se ett gäng ungdomar som går där. Det 

var det "glöttigaste", larvigaste gäng killar jag sett, som filmade sig själva. Den enda tjejen 

(guiden?) var vettigare. 

Väninnan tog den bifogade bilden med en av sina två västgötaspetsar och mig, när vi tagit oss 

upp till dösen.  

 



Statistik .... Jag har genom åren gjort en lista på alla de 

kyrkor vi/jag besökt vid någon förrättning/något 

evenemang, sedan vi flyttade hit upp, och alla dem som 

vi sjungit i - alltså med någon kör. 

Listan har blivit längre och längre. Det är nog omkring 

20 kyrkor på den. 

De senaste dagarna har jag börjat fundera på, om jag 

inte skulle börja med just statistik, eller rättare sagt lite 

undersökande verksamhet, då det gäller 

helgmålsringningar. 

 

Varje lördag kl 18 brukar jag sätta mig på min altan 

och lyssna på helgmålsringningen från Hamburgsunds 

kyrka på Hamburgö. Om den någon gång skulle utebli, blir jag ganska förargad och hör av 

mig till Eva Rödström, som i sin tur pratar med kyrkvaktmästaren. Det är tydligen viktigt med 

inställningen av automatiken. Jag har nu i juli träffat honom vid Linneasjön och fått reda på 

att klockklangen, som sätts igång automatiskt, verkligen kommer från klockorna och inte från 

någon inspelning. Intressant. 

I går körde jag ut till Kville för att titta till blommorna runt Stig-Görans sten, och jag passade 

på att komma dit strax före kl 18. 

Men det var knäpptyst i kyrktornet - ingen helgmålsringning! Det tyckte jag var synd - den 

kyrkan som är så stor och fin. Den är väl församlingens huvudkyrka, tror jag. Inte minst i 

dessa tider borde kyrkan göra sig påmind, tycker jag. 

Det är ju bra, att vissa kyrkor är öppna dagtid. 

Jag funderar på att skriva till kyrkoherden, Madeleine och få reda på lite mera om det där med 

helgmålsringningarna, och varför man inte har det i alla kyrkor. 

Det vore kanske något att forska i, att göra statistik om. Ja, något får man ju ha att fundera 

över. 

Ha det bra! 

Hälsningar! 

Christel 

 

 


