
PROMENADER I MAJ 2020 

Vällingasjön 20200507 

Oh, hur härligt majsol ler! 
Uppdaterades: 07 maj 2020 

Dagens Vällingapromenad bjöd på branter och gungiga broar i strålande 
sommarväder. Emellertid kände sig ingen hågad att företaga ett premiärdopp i den 
spegelblanka sjön. Rolf funderade säkert på vad hans anfader Per Wester skulle ha 
sagt om Stens eka. Per Wester var nämligen med om att genomföra en jordenrunt-
färd med fregatten Eugenie år 1851-53. Nästa vecka 14 maj går vi på 
Sunnerboloppets välbekanta stigar till dammen i Maråsskogen. Avgång kl 9.00 från 
Bibliotekets parkering. Inga bilar behövs. 
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Dammen 20200514 

Förr sprangs Sunnerbolopp i dessa 
räjonger, nu vandrade vi vägarna fram. 
Dagens gång i Maråsskogen kändes trots en hagelskur inte alltför marig. Här på 
Sunnerboloppets stigar har säkert många löpare fordom haft mera blytunga ben än 
vi. Hur lång gång? 8,2 km! Nästa gång, på Himmelfärdsdagen väntar Änglamarkerna 
vid Romarehyltan med liljekonvaljer i mängd. Välkomna då! // Rolf 
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Ängsladan 20200521 

Vi gick från och till Ängsladan hela 
Romarriket runt. 
Uppdaterades: 22 maj 2020 

Denna Kristi Himmelfärdsdag bjöd på en alltigenom klar himmel. Det blev en 
underbar utflykt med gökotta och med liljekonvaljer i stora fång innan de tar avsked. 
O, hur jag längtat att sprida min doft till envar, prisa min skapare god med den vällukt 
jag än har kvar. Snart är den slut min korta tid och jag böjer mitt huvud så sakta, så 
sakta att dö, vit såsom snö, stilla slumrande in i frid. Nästa torsdag den 28 maj blir 
det säsongsavslutning. Avfärd kl 9.00. I övrigt hemligt för mig. // Rolf 
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Angelstad 20200528 

På terminens avslutningsrunda 
promenerade vi rakt ut i sommaren! 
Vi var fjorton Seniorer som efter en kort bilfärd mötte upp vid Kjell Sundbergs hus vid 
sjön Kösen. Tänk att sommaren äntligen är här, tyckte vi var och en. Molnfri himmel 
och skolbarnens skratt nerifrån stranden fick oss i god vandrarstämning. Vi 
instruerades av nuvarande, likväl som tidigare Angelstadsbor, om var stationen en 
gång låg, var varje stuga fordom var placerad, vilka hus som förr var handelsbodar 
och mycket mera. Väl komna till idrottsplatsen fick Bert Milling berätta om hur det 
gick till att drömmen om en fotbollsplan blev till verklighet. Vart ska ni gå, undrade en 
pojke, då vi passerade skolan? Vi bara går och njuter, ty vi är lediga jämt, svarade 
jag. Lyckostar ni, blev svaret. Vi gick upp till Angelstads kyrka, besåg Skammelssons 
berömda sten och besökte Harry Brandelius gravvård. Utanför församlingshemmet 
såg vi minnesstenen efter tvillingarna Isak och Jonas Rothovius som levde på 1600-
talet. Kjell berättade om dessa ortspojkar som blev framstående män i Svea Rike. 
Den fortsatta färden styrdes mot sommarstugan vid Sjövik. Här hälsade Åsa Prytz 
oss välkomna. I synnerhet vände hon sig till vår jubilar Rolf Hallberg, som just denna 
dag fyllde jämna år. Rolf är ju också vår färdledare och att vi uppskattar hans ledning 
går ju ej att ta fel på. Med sång och hurrarop saluterades så Rolf. Åsa bjöd oss till 
bords på terrassen och hon ställde fram kakor och två goda tårtor. Ta du först, Rolf! 
Jubilaren ska skåra tårtan, vet du väl. Rolf tackade för uppvaktningen och 
förkunnade vårterminen avslutad, men vi möts igen på Rolf-dagen den 27 augusti. 
Då startar höstterminen för oss gångare! Vägen tillbaka till utgångspunkten gick 
delvis utefter en nyligen planterad rönn-alle. Hur lång var promenaden idag? Jo 8,0 
km, inte illa! Om inte förr, så möts vi igen den 27 augusti kl 09:00 på parkeringen vid 
biblioteket! 
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