
Augustivandringar med SPF Ljungby 

Nu är vi på gång igen! 
Den tolfte augusti när sommaren sjöng på näst sista versen startade vi höstterminens 
långpromenader. Vi var 16 seniorer som mötte upp. Karl-Erik hade ansvaret att leda 

oss runt de 6,5 kilometrarna kring de vackra småsjöarna vid Vällingasjön. Visst är det 
lätt att virra bort sig på stigarna, men en god kartläsare är förvisso Karl-Erik. Nog 
hade vi hållit oss till den planerade rutten, om inte en sjuk älg legat framför oss på 

ängen. Älgtjuren reste sig på osäkra ben då vi närmade oss, så Karl-Erik, som är en 
van jägare, bad oss vända om och vi tog en alternativ väg mot vår rastplats. Vid 

fikarasten berättade Annika om att man på en restaurang beställt in "skånsk gris". 
Den var god, men svårbestämbar. Berndt hade frågat någon i köket och hon hade 
svarat att att det var "armbågen på grisen". En av vandrarna sa sig komma ihåg att 
man i Tyskland kallar denna rätt för "Schweinhaxe". Där ser man! Sten nämnde i 

sammanhanget om en god fransyska. Hur gick det för älgen? Jo, efter att ha anmält 
incidenten till polisen, kom ett par jägare ut till platsen. Älgen har nu sluppit ifrån sina 

plågor och ängen är öde och tom.
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Om värdefulla ting 
Vad är värdefullt och väsentligt i vårt liv? Är det villa, volvo, vovve? Troligtvis kan vi 
enas om att hälsa och frihet står över dessa ting. Vi var aderton SPF-seniorer som 

slöt upp vid Vedåsa naturreservat den 19 augusti. Visst är vi tacksamma över att ha 
tillräckligt god hälsa, för att kunna vandra runt i vår vackra natur. Vi följde delvis 

"Karl-Oskars" stig genom skogen. Den är uppkallad efter en tidigare markägare som 
hette Karl-Oskar. Vi gjorde ett uppehåll för fika nere vid sjön Möckelns strand. 

Yvonne berättade om vad hennes barnbarn sagt: "Vad är detta för skopa Mormor?", 
"Det är en kåsa och den fick jag när jag promenerat hundra gånger med SPF-

seniorerna". "Den måste vara mycket värdefull för dig, Mormor. Om du hade köpt den 
i en affär och den försvunnit tror jag inte du hade saknat den. Men när du har 

ansträngt dig så mycket för att få den är du säkert mycket glad för den!" Visst har han 
rätt barnbarnet! Många ting blir mer värdefulla då de förknippas med särskilda 

händelser. I Antikrundan kallas det proveniens. 
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Vi firar att vi gångat trehundrade gånger 
Tors 26/8 2021 
År 2012 startade Britt-Inger och Rolf Hallberg aktiviteten "Promenader" i SPF 
Ljungby. Det började med en blåsippe-runda med fem personer och har utvecklats till 
en skara som oftast överskrider tjogtalet seniorer. Idag, den 300 gången, gick vi runt 
Bräkentorpssjön. Vid kaffepausen på grillplatsen mötte oss våra ledare med två 
härliga gräddtårtor, just för att fira detta jubileum. Vad gör väl ett litet duggregn? Inget 
alls, ty värdet för vår hälsa och trevnad överstiger klart ett slikt väder! Tack Britt-Inger 
och Rolf för allt ni bjuder på och för att ni oförtrutet går vidare med oss alla! Nästa 
torsdag går vi Högarörsrundan med bestigning för de som tyar. Parkering som vanligt 
vid Frysebo. Vi hoppas ändå på en varmare dag. De vanliga tiderna gäller. 
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