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20200827 

Höstupptakt i gott promenadväder 
lockade flertalet vandrare. 
Från Finnstugan i motsols varv rundade vi en spegelblank Bräkentorps sjö. Vi hade 
glädjen att få hälsa två nya vandrare välkomna till vår grupp, nämligen Elsie 
Göransson och Ulla Johansson. Visst känns det bra att få vandra med Seniorerna på 
torsdagarna igen! 7 km mätte rundan denna dag. Nästa gång blir det nog utfärd till 
Vedåsa, där vi ger oss i kast med skogarna vid sjön Möckeln. Välkomna då! 
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Vedåsa 20200903 

Idag skulle det enligt väderrapporten 
regna, men det blev sol istället! 
Tycker ni om uppehållsväder? Följ då med oss ut på långpromenad! Vi har alltid 
vackert väder vart vi går. Idag torsdag den 3 september vandrade vi runt i Vedåsa 
reservat. Här bodde fordom Alfred Hedenstierna, författare till visan "var skog har 
nog sin källa". Vi var 14 Seniorer som gick våra tappra femkommasex kilometer i 
varm hösttemperatur. Kaffe drack vi vid Möckelns sandstrand. Det är skönt att i 
dessa tider kunna umgås utomhus på detta vis! Nästa torsdag väljer vi att strosa runt 
Vällingasjön. Välkommen då! Vi möts kl 09:00 på Bibliotekets parkering. 
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Vällingasjön 20200910 

Visst vill vi vandra, men vill går vi aldrig! 
Aderton Seniorer infann sig denna vackra septemberdag, för att under Rolfs ledning 
finna stigar och leder kring Vällingasjön. Under oss breder Växjös vatten ut sig!? Så 
här skriver Växjö kommun på kartan: Välkommen till Bergaåsen – Växjös vattentäkt. 
Roligt att du vill besöka detta natursköna område! Här hämtar Växjö kommun 
dricksvatten till cirka 70 000 personer i Växjö och Alvesta kommuner. Vid fikarasten 
förkunnade Britt-Inger, att vi bland oss hade en Jubilar. Med detta menas att Ledarna 
uppvaktar den vandrare som deltagit 100 gånger med en present i form av en 
"Trollkopp". Annika trädde fram och fick en röd kopp dekorerad med "Lilla My" från 
Mumindalen. Nu kan vi inte sitta och fika längre, sa Rolf. Vi har långan väg kvar att 
gå! Trots allt kunde vi till slut starta återfärden till Ljungby i god tid före tolv. Nästa 
vecka väntar Fryseborundan med traditionell bestigning av Högarör. Välkomna då! 
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Höga Rör 20200917 

Höstväder med hög luft mötte oss på 
vår vandring kring Höga Rör. 
Vi var aderton Seniorer i dagens vandrarakademi. Under sedvanligt stoj och glam 
stegade vi oss fram längs Fryseborundan. Rundans högsta punkt utgörs av stenröset 
vid Höga Rör. Vi lät röset från bronsåldern vara ifred, så ingen skenbrand från Kånna 
by syntes i fjärran. Fikarast avnjöts nere vid Lagans vatten, där Willy Uvebrant 
tillverkat bänkar och grillstad. En överkörd orm vållade bryderi huruvida den var en 
huggorm eller en snok. Se bilder nedan. Hur långt gick vi? Telefonerna visade i snitt 
5,2 km. Kommande torsdag väntar Gölsjömyren på vårt besök.Välkomna då! 
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Gölsjömyren 20200924 

Morgondaggen glänste i gräset då vi 
stegade stigen fram... 
Vi skrev den 24 september kl 09:15 då tjogtalet Seniorer utgick från Finnstugan och 
gick den 8 km långa rundan runt Gölsjömyren. Ännu blommar blåklockorna, sa Rolf 
och förevigade dem med ett klick. Kolla här inne vid myren, sa Bert. Vi såg alla den 
vackra älgkon som makligt stegade bort mot skogsbrynet. Roxy vädrade i luften 
något som var nytt och spännande. Skott från skyttebanan small i bakgrunden och 
förbådade den stundande älgjakten. Många är de intryck vi möter på våra vandringar. 
Doften av nybryggt kaffe när vi skruvar upp våra termosar är också välkommet, då vi 
satt oss ner på bänk, sten, stock eller ris mitt i Gölsjöns höstparadis. Oj, sa Lena. Här 
finns stensopp, dom tar vi hem som pålägg till kvällsmackan! Nästa vecka bär det 
hän till Prästeboda om vädret så tillåter, sa Rolf. Välkomna då! 
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