
PROMENADER NOVEMBER OCH  DECEMBER 2020 

Ängsladan 20201104 

Från Ängsladan vandrade vi genom hela 
Romarriket och återkom i god vigör. 
Rekordmånga Seniorer mötte upp denna dag utanför biblioteket. Vi var faktiskt 24 st. 
Efter en bilfärd till Ängsladan i Agunnaryd startade vår rundvandring som gick genom 
Älmtåsa och Romarhyltan. En sträcka som mätte 7 km. Att vi gick torrskodda och 
utan regn tillhör för oss vanligheten. Vår yngsta vandrare, Roxy 1,5 år gammal, fick 
uppleva något rysligt. I sin iver att komma fåren nära, kom hon i kontakt med ett 
elektriskt stängsel. Något hon sannolikt ej kommer att upprepa på lång tid framåt. 
Längs vår runda kunde vi avläsa hur tiden far fram med olika byggnader. Nästan helt 
nybyggda hus avlöstes av byggnader som är typiska för tiden hundra år bakåt. 
Tillbaka vid Ängsladan slog vi oss ner på Coronasäkrat vis och öppnade våra 
ryggsäckar. Kaffedoften spreds ur nyupphällda koppar och smörgåsarna 
avsmakades och befanns vara av yppersta klass. Att äta ute ger minsann aptiten en 
extra retning. Britt-Inger tog till orda: "Vi har bland oss idag en jubilar. En 
hundragångare vill vi fira genom att överräcka en "trollkopp". Välkommen fram 
Yvonne!" Yvonne mottog med stolthet koppen och vi åskådare gav henne en 
välförtjänt applåd. Det är mycket trevligt att Britt-Inger håller räkning på oss och 
uppvaktar med presenter då vi jubilerar med jämna antal "gångtillfällen". Nästa 
torsdag går vi runt Vällingasjön. Som vanligt träffas vi kl 09:00 på bibliotekets 
parkering. Välkomna då! 
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Vällingasjön 20201112 

Vandring i novembergrått dis skänker 
lugn i kropp och själ! 
Vi var 24 Seniorer med Roxy denna dag, som vandrade "åttaslingan" kring 
Vällingasjön. Visst är det uppfriskande att gå i skogen även grå novemberdagar. 
Skorpionen Ove avfirades med sång och hurrarop på denna hans födelsedag. Sjön 
låg stilla och skogens tystnad bröts endast sporadiskt av korpens knarrande basljud. 
Prasslet från de fallna bruna eklöven varnade säkert de lyssnande hararna, att nu 
kommer snart båd mänska och hund. I tvenne kolonner tog vi oss fram på grusväg 
och stig. Att denna stig ingår i Pilgrimsleden fick vi veta av Rolf. Nu tar vi rast för 
halva "åttan" är gången förkunnades och vår skara spreds ut i räjongen, ty här hålles 
avstånd minsann. - Hur lång blev då hela åttan? frågade någon vid avslutad runda. - 
Jo, drygt sju kilometer som medelvärde, blev svaret som gavs av mobiler i mängd. 
Nästa torsdag trippar vi på lätta fötter runt Bräkentorpssjön, sa Rolf. Avfärd som 
vanligt kl 09.00 från bibliotekets parkering. Alternativt 09.10 vid Finnstugan. 
Välkomna då! 
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Bräkentorp 20201119 

Vi fann oss vara en väl kontrollerad 
skara vid Finnstugan denna dag. 
Då tiden var inne befanns vi vara 21 Seniorer vid starten invid Finnstugan. Enligt 
senaste anmodan från Smittskyddsmyndigheten ska vi vara högst 8 personer åt 
gången då vi gångar oss iväg, varför vi spred ut oss utefter rutten runt Bräkentorps 
sjö. Oj vad vattennivån hade höjts sen sist. Sandstranden var nästan helt 
översvämmad och vågorna gick höga i vindbyarna som svepte fram. Vad skönt det 
kändes att få sitta neder under skydd vid långbordet! Precis då kom en störtsky 
smattrande mot taket ovan oss. Britt-Inger hade grillat korvar och med bröd därtill 
kände vi oss verkligt uppassade. Så här kände sig säkert vikingaföljet som bänkade 
sig vid kung Rings långbord en gång. Tack Britt-Inger! Den resterande delen av 
rundan runt sjön gick också utan större intermezzon och väl tillbaka frågade vi oss 
som vanligt: "Hur långt har vi gått idag?" Att vi hade följt Rolfs rutt allihopa var vi väl 
ense om, men hur kan då alla telefoner visa olika? Medelvärdet skattades till 7,8 km 
och ingen Trump ville överklaga detta beslut. Nästa torsdag går vi Bergastigen 
medsols. Samling 09:00 på Biblioteksparkeringen, alt. 09:10 på Slussens parkering i 
Lagan. Välkomna då!  
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Marås 20201203 

En minnesvärd Marås-runda med 
rymliga rum för fika! 
tillryggalade fyra maror i Maråsskogen på under två timmar. När vi går på vägarna i 
östra området av Ljungby märker vi hur nya villor växer upp och de steniga stigarna 
plötsligt blivit asfaltbelagda. Att Vintervägen var snöfri denna dag var bra för 
broddarna var inte på. Från Vinterväg till Simborgarväg styrdes rutten tillbaka. Här 
väntade öppna rum för oss alla. Garaget var adventupplyst och bord och stolar var 
framställda till oss alla, fast i tre olika uterum. Tack för att ni ordnar med god trevnad 
Rolf och Britt-Inger! Hur långt vi gick var och en? Till fikat var vägen 7 km. Därefter 
var det fri hemgång. Det blev ganska långt det! Nästa torsdag liksom nästa igen 
avgår vi också från bibliotekets parkering kl 09.00. Välkomna. 
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Strömsnäs 20201210 

En nobel samling Seniorer firar Nobels 
dag med en runda om Strömsnäs gård. 
Skall denna ljumma vintermånad, december, slå samma värmerekord som 
november? Det undrar nog både meteorologer som Seniorer när vi nästan kommit 
halvvägs till jul. Vi kom mer än halvvägs på dagens runda på halvannan timme, då vi 
äntrade de dukade kaffeborden hos Rolf och Britt-Inger. Efter den gemytliga 
samvaron som alltid råder vid våra kafferaster, menade Rolf att återtåget till 
biblioteket torde utgöra gott och väl en sammanlagd runda på 8 kilometer. Den 
visade sig vara 8,3 km, så det så! Nästa gång, är den sista gång,som vi går i samlad 
trupp före jul. Det blir den 17 december. Vi utgår som vanligt från bibliotekets 
parkering kl 09:00. Tag med kaffe, men inte tilltugg! VÄLKOMNA DÅ! 
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Ljungby 20201217 

Det åttonde årets julavslutning bland 
seniorvandrarna firades den 17 
december! 
Som alltid startade promenaden från bibliotekets parkering kl 09:00. Rundan gick 
över Ekebacken tillbaka mot Götradsgatan. Det var ett tag sen vi gick förbi förskolan 
på Klövervägen, ty plötsligt fann vi att den blivit dubbelt så stor. På Götradsgatan 4 
välkomnades vi av Annika och Britt-Inger. Deras uteplats, samt ett öppet garage 
hade pyntats och dukats för alla oss 22 promenörer. Först berättade Britt-Inger att 
vandringarna har i obruten följd pågått i hela åtta år. Det har sammantaget blivit 277 
promenader. Idag utdelades pris till Lena Finnhult som avverkat 200 av dessa, men 
stopp där! Här finns ju en som alltid leder oss runt, Rolf Hallberg slår ju Lena med 
många långa mil. Han måste ju också ha pris! Vad bestod dessa pris av? Jo tavlor av 
vandringskonstnären bland oss, Kjell Sundberg. Lena och Rolf fick ta emot dessa 
priser, men stopp där! Vilka ser till att planera och leda promenaderna? Jo det gör 
paret Britt-Inger och Rolf Hallberg! En gåva från oss alla flanörer överräcktes. Vi 
avslutade sittningen med att önska varandra en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År. Vi 
möts igen den 7 januari kl 09:00 på bibliotekets parkering. VÄLKOMNA då! 
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