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Ramsås den 1:e april 

Blåsippor uti backarna står! 
Uppdaterades: 04 april 2021 

Visst fanns det både blå och vita sippor i Ramsås backar denna första april, men ej i 
den myckenhet som förr. Kanske detta faktum gjort att de vilda svinen hållit sig 
härifrån i år? Vi, inalles 21 seniorer vandrade den drygt 6 kilometer långa rutten från 
kvarn via Möckelns strand tillbaks till kvarn. Det gladde oss att vi åter kunde räkna in 
Sten i vår "gångbara" skara. Efter fikastund vid vacker strand, delade Britt-Inger ut 
påskgodis till allas hand. I samma stund utdelar Sig-Britt "mariannekarameller". Vi 
känner oss plötsligt alla, som de gottegrisar vi är. Som svar vi alla sjöngo visan 
"Blåsippan uti backarna står...". Alla tre verserna kunde vi såklart utantill. Att texten 
skrivits av Anna-Maria Roos fick vi veta. Samma Roos skrev också skolboken 
"Sörgården", så det så! Melodin är förstås komponerad av Alice Tegner. Men vad 
hände med alla bilderna från utfärden? De for visst iväg till "molnet", säger Rolf, men 
länken dit tappade jag, så vi får klara oss på annat sätt! Bilder finns från nio år bakåt, 
så det fungerar bra ändå! Nästa torsdag gäller Bräkentorpssjön runt. Kanske väl tidigt 
för ett dopp? Avfärd som vanligt 09.00 från parkeringen eller möt upp vid Finnstugan 
kl 09.10. Välkomna! 
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Bräkentorp den 8 april 

Idag rundade vi med råge sjön som bär 
Bräkentorps namn. 
Uppdaterades: 08 april 2021 

Vi var bara 14 seniorer idag p g a krock med diverse viktiga möten. Humöret var som 
alltid på topp och vädret underbart. Vid Ryttartorpet mötte vi ägaren till Bräkentorps 
gård, Göran Persson som fixade ny TV-anläggning i torpet. Han får inte förväxlas 
med f.d. statsministern med samma namn. Denne Göran har sett till att truckarna i 
trakten nått ut i hela världen. Han är nu en glad pensionär.   Nästa vecka väntar 
sippor, ädelskog och fågelsång i Vedåsa Naturreservat. Samling där på parkeringen 
kl 09:15 eller avfärd från Bibliotekets parkering kl 09:00. Välkomna!- // Rolf 
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Vedåsa den 15 april 

Marsch i "Sigurd" Hedenstiernas 
fotspår. 
Uppdaterades: 17 april 2021 

Torsdag den 15 april./För att komma i rätt stämning inför vandringen stannade vi till 
vid Sigurds minnesstenar.Tidens tand har satt sina spår. Därför också en bild av 
stenen vid  invigningen 1952.Att Sigurd (Alfred) var stor och stark förstår man av 
”Lyftestenen” intill, som Sigurd lyfte obehindrat. Vi försökte inte.Styrkan förenade ju 
Sigurd med att vara en av Sveriges mest lästa författare med totalt 21 böcker. Albert 
Engström skrev under en karikatyr av Sigurd: ”Diktare blir sällan feta, om de icke 
Sigurd heta. ”Sigurd blev med tiden både väldigt rik och korpulent.Det kändes sedan 
magiskt att stilla strosa fram på stigarna i skogen, där Sigurd fordom gick och fick 
uppslag till  ”Hjärtats saga.”   Vid fikat vid Möckelns strand hyllade vi  vår trettonde 
100-gångers vandrare Gerd Jung som förärades trollmuggen av Britt-Inger.När vi 
vände hemåt mötte vi en flicka på en ardenner. Vi kom  åter att tänka på Sigurd, som 
innan sitt författande var hästhandlare.Nästa vecka vandrar vi på Bergastigen. Vi 
utgår från Slussens parkering i Lagan kl 09.30.Cykla gärna dit. Men som vanligt går 
någon bil från bibliotekets parkering kl 09.00. Välkomna! // Rolf 
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Berga den 22 april 

Vi vandrar runt Bergabygdens stigar i 
friska vårvindar. 
Uppdaterades: 23 april 2021 

Lagan den 22 april/ Vi var ett bra gäng som i dag i friska vindar vandrade 
Bergastigen fram runt Lagans by tidigare Berga stad. Ingen av oss verkar ha blåst 
bort  för tillbaka kunde vi räkna in alla sexton. Vid vårt viktiga fikande hade vi lä av 
stora stugan vid välskötta Lagans Hembygdspark. Tack Hembygdsföreningen för att 
ni satt ut bord som passade oss så bra! Eftersom alla har varit så flitiga i vinter är vi 
värda en liten utflykt nästa torsdag. ända till Vislanda! Avfärd som vanligt kl 09:00 
från bibliotekets parkering. (För er som hittar själva till parkeringen med starten för 
Mellansjöns vandringsled gäller samling där 09:30. Man passerar väg 124 på vägen 
mot Huseby. Efter ca 2 km vid Kojtet svänger man åt vänster mot Oby. Efter en 
knapp km finns skylten Vandringsleder åt höger. Sväng in där och ni är strax 
framme.) En mycket skön vandring på 6 km på fina stiga med uppfriskade 
tallbarrsdoft väntar oss där. Välkomna!// Rolf 
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Mellansjön den 29 april 

Idag kojtade vi hela vägen till Kojtet och 
Mellansjön! 
Uppdaterades: 03 maj 2021 

Med Roxy kunde vi räkna till 23 Seniorer som anslöt vid Mellansjön öster om 
Vislanda. Här ligger Kojtaområdet, som nu blivit ett fantastiskt rekreationsområde 
med många vandringsleder. Förresten att ”kojta” betyder att fara iväg. Vi läste på 
instruktionstavlan över området. Eftersom Mellansjön under vissa perioder svämmar 
över sina gränser, blir växt- och fågellivet mycket speciellt. Vi Seniorer lade märke till 
mångahanda ting, såsom vackra broar över stenlagda fördämningar, tallmoar, 
blandskog, buskvegetation, fina rastplatser, minnessten, slingrande snok och märklig 
stor vit sten. Någon sa att det var ett tält över en pumpstation. Vem vet? Jo, Rolf vet 
att det är ett aluminiumtält över pumpstationen som förser Vislandas befolkning med 
dricksvatten. Hit vill vi återvända, tänkte säkert många av oss. Nästa torsdag väntar 
oss Prästeboda. Kl 09:00 från bibliotekets parkering eller vid Prästeboda 09:15. 
Cykla gärna dit via Tutaryd och hem via Visslaryd eller tvärtom. Välkomna! 
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