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Ramsås 20200402 

Sipporna i Ramsås 
Uppdaterades: 02 april 2020 

Traditionsenligt denna tid på året bar Seniorernas apostlahästar oss runt trakten 
kring Ramsås. Sträckan uppmäter 5,6 km, varken mer eller mindre. Vattenmängden 
vid kvarnen ligger inte långt efter den vid elverksbron i Ljungby, ska jag säga. 
Sipporna, båd vita och blå, var vackra att titta uppå! Vi sjöng förstås "blåsippan ute i 
backarna stå" och försökte lyssna på Tomas Tranströmer, då han läser sin dikt 
"blåsippan". Numera vet alla och envar vad myrorna gör för blåsippornas utbredning. 
Vi gör uppehåll för påsken nästa vecka, men sen väntar Vedåsa! 
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Vedåsa 20200416 

Aprilvädret i Vedåsa visade sig från sin 
bästa sida 
Uppdaterades: 16 april 2020 

Vilken härlig vandring! Vi såg sippor både vita och blå. För att inte tala om det 
körsbärsträd som var helt översållat av vita blommor. Sexton Seniorer var vi och gick 
gjorde vi en halv mil. Märk särskilt den föredömliga distanseringen vid fikat! Vi fick 
höja våra röster avsevärt, som i sången "Tjejer, vi måste höja våra röster för att 
höras" . Nästa torsdag går vi Bergastigen. Samling vid Slussens parkering i Lagan kl 
09.30 för att invänta de spänstiga kollegorna som cyklar från Ljungby. Cyklisterna 
samlas med cyklar vid bibliotekets parkering i Ljungby som vanligt kl 09.00. 
Välkomna till detta unika samarrangemang att cykla och/eller vandra! 
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Berga 20200423 

En kombinerad utflykt med cykel och till 
fots. 
Uppdaterades: 24 april 2020 

Åtta spänstiga cyklister anslöt vid Slussen i Lagan den 23 april. Inalles var vi dussinet 
fullt av Seniorer, som till fots begav oss ut på slingan runt Lagan. Underbart väder 
och natur. Vi känner att sommaren snart är i antågande. // Nästa torsdag är det 
Valborgsmässoafton, tillika konungens födelsedag. Då vandrar vi i Prästeboda 
naturreservat. Samling vid bibliotekets parkering kl 9.00 eller vid reservatets 
parkering kl 09.15. Kanske att några med välljudande stämmor är med oss 
och sjunger in maj för oss tondöva vid Storesjös södra strand! Jag kommer ihåg från 
min barndom, att i Mörrums nordsocken gick några till alla stugorna vid valborg och 
sjöng till dragspel. Vi fick vara uppe ända tills de kom. Kunde dröja till midnatt något 
år. Ett härligt barndomsminne! // Rolf 
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