
Promenader okt 2020 

Tutaryd 20201001 

Idag rastade Rolf oss ordentligt med 
rundor som tillsammans mätte drygt 8 
kilometer. 
Vi var denna gång ett helt tjog Seniorer som gav oss ut på långpromenad i trakten 
kring Prästeboda Naturreservat. Första rundan gick förbi Prästeboda gård ut på 
Vislandavägen och in mot Horsnäs. Vi stannade till vid Horsnäs Norregård, en gård 
ursprungligen byggd 1854. Stig-Göran Sjödahl är uppväxt här och har tillsammans 
med hustru Laila renoverat huset. En renovering som i förfjor renderade dem 
kommunens byggnadsvårdspris (se bild). Genom ett skogsparti nådde vi sedan fram 
till Sjöatorp och fikaplatsen vid parkeringen. Nu är det dags för dagens berg- och 
dalbana förkunnade vår ledare Rolf Hallberg och ledde oss ut på småstigarna 
utmärkta med orange beteckning. Vi återkom något omtumlade, men vi kände att 
dagens promenader gett oss ett tillskott av kondition och den behöver vi så väl. 
Nästa vecka blir det Bräkentorp som vi gästar. Välkomna då! 
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Bräkentorp 20201008 
Minsann, vi var rekordmånga. Tjugotre 
Seniorer mötte upp på "åttavandringen" 
idag! 
Vadå åttavandring, frågade jag Rolf. Vad menas med det? Vi vandrar ju i två 
cirkulära rundor med kafferast emellan, det blir ju en åtta, svarade Rolf. Att vi under 
vandringen behandlar många olika spörsmål är ju en naturlig följd av att vi håller 
avstånd. Synd att man inte kan vara med i mer än ett åt gången! Vi kände redan på 
avstånd hur doften från grillad korv kom emot oss, då vi närmade oss fikaplatsen. 
Britt-Inger hälsade oss välkomna in under vindskyddet med korv och bröd, senap och 
ketchup. Tack för att du skämmer bort oss Britt-Inger! Nästa gång, torsdag den 15/10 
är det älgjaktsvecka och då går vi i Lagan. Om inte oväder då råder, trampar 
cyklisterna i väg från biblioteksparkeringen kl 08.45. Bilarna rullar iväg därifrån som 
alltid kl 09.00. Promenerandet startar från Slussens parkering i Lagan då alla är på 
plats. 
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Berga 20201015 

Idag ville vi inte störa jägarna, så vi 
valde en runda runt Berga by. 
Vi var 18 Seniorer som i strålande höstsol gick Bergastigen runt Lagan idag. Sju av 
oss cyklade därtill i motvind dit och medvind hem. Åbyskolans slöjdlärare och en elev 
vill gärna vara på bild för att berätta, att de själva hade designat de fina spön, som de 
glada metade med i Lagaån. Ingen fick napp när vi gick förbi, men kanske innan 
skoldagen var slut. Nästa torsdag går vi runt i stadens utmarker. Lämna gärna bilarna 
hemma för att ge plats på parkeringen för biblioteksbesökare. Välkomna! // Rolf 
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Marås 20201022 

Vi klarade av en femtedels mara runt 
Marås idag! 
Vi hade idag, den 22 oktober, väntat oss ruskväder hela långa dan. Dock visade det 
sig, som vid alla torsdagspromenader, att det blir uppehåll just när vi går. Fjorton 
raska Seniorer och Roxy förstås hade mött upp för att företa den 8 km långa rundan 
över Marås. Faktiskt har jägarna lämnat kvar några villebråd i skogen. Några av oss 
såg nämligen tre rådjur som skyndsamt gav sig ut i terrängen. Nästa torsdag utgår vi 
som vanligt från bibliotekets parkering kl 9.00 Välkomna! 
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Strömsnäs gård 20201029 

Welcome on board, vi går till Strömsnäs 
gård! 
Idag gick vi längs ån till Strömsnäs och tillbaka cykelvägen till Kronoskogen. Solen 
lyste inte, men träden flammade guldgula. Duggregnet kändes bara behagligt i våra 
färgglada regnkläder. Fikat intogs under tak vid Ljungby förnämliga Beach Volley 
Arena i Kronoskogen. Vi kände oss som i Åhus eller t o m i Copacabana. Karl-Erik 
applåderades för sin 150:e gång och förärades en träkåsa av Britt-Inger. Nästa 
torsdag är ni välkomna till Ängaladan för att vandra i Älmtåsa och Romarriket, men 
dessförinnan önskas ni en angenäm Allahelgonahelg. Vi startar på torsdag kl 09:00 
som vanligt. Välkomna! // Rolf 
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