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Kung Bore hade målat hela Ljungby vitt 
under natten. Vi stegade ut i ett silvrigt 
paradis! 
Uppdaterades: 28 januari 2021 

I dag var vi lika många i vår trippande tropp  som  i en full Svensk Akademi. Kanske 
har den vita vintern kommit för att stanna några veckor nu. Vi går ju snart in i februari 
(vintermånaden). Rolf förkunnade dagens rutt och snart var vi åstad på plogad och 
sandad gångväg. Vi gick snabbt mellan helgerna på vår väg mot Björkets topp. Vi 
avverkade vägarna med namn av våra årstider. Tre minuter från Midsommarvägen till 
Julvägen via Semestervägen. Två minuter senare korsades Nyårsvägen. Och så lite 
snöpulsning tillbaka till Midsommaren igen.   Ja, åren går sannerligen snabbt för oss 
Seniorer. Nästa torsdag möts vi ånyo kl 09:00 på bibliotekets parkering. Väl mött 
då!3-vlig helg // Rolf
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Är det att gå för långt? Vi ringade in 
norra delen av Ljungby. Detta blev åtta 
komma två kilometer. 
Uppdaterades: 21 januari 2021 

Vi var 23 gångare (tangerat rekord) idag som tog en sväng genom stadsdelarna 
Stensberg, Rönnäs, Kungshög, Annelund och Hjortsberg innan det var dags för fika 
vid utescenen i Hembygdsparken. Vid detta tillfälle tog Britt-Inger ordet och 
anmodade Sig-Britt att träda fram. Du har idag gått 200 långpromenader med oss, sa 
Britt-Inger. Din första promenad gjorde du i april 2013 då vi begav oss mot Ramsås. 
För detta ska du få ett särskilt pris, nämligen en tavla av Kjell Sundberg som heter 
"Ungdomens källa". Att regelbundet promenera är nämligen den bästa medicinen 
mot åldrande. Vid fikarasten kände vi att solen tittade fram, visserligen från en låg 
position, men ändå. För några av oss bjuder denna utescen på minnen under många 
år bak i tiden. Att sjunga körsång härifrån vid Valborg och Nationaldagen har varit 
inspirerande. Vid intilliggande byggnad fanns förr Carl Elfströms orgelfabrik. Där 
byggdes 75 st orglar mellan 1873 till 1912. Varje orgel härifrån hade många fler pipor 
än de som manskören kan frambringa. Inspirerade av alla glada events som vi 
bjudits på härifrån, avslutade vi med vår glada vandringssång innan var och en gick 
hem till sin isolering. Kommande torsdag går vi en annan runda i stan. Välkomna då! 
//Rolf och Ove 
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Dagen efter Knut, då julen dansats ut, då 
vandrade också vi ut! 
Uppdaterades: 15 januari 2021 

Vi var sjutton idag som lagade oss iväg på broddad fot för att följa Lagan från 
Ågårdsbron i norr till Gängesbron i söder. Mellan dessa två passerade vi fem broar, 
som vi inte genade över på. Vilka? Alldeles lagom lång med sina 7 km blev 
Laganrundan tyckte vi. Vi avslutade med att fika på utescenen i Hembygdsparken. 
Önskar att vi därifrån till sommar får höra vacker sång och musik igen. Nästa torsdag 
väntar en ny trevlig runda inom stan. Kl 09:00 från bibliotekets parkering. Välkomna 
då! // Rolf 
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Naturen stod prydd i vinterklädnad efter 
nattens vita bepudring av fallande snö. 
Uppdaterades: 07 januari 2021 

Varje vintersäsong överraskas vi plötsligt, då vi om morgonen blickar ut genom 
fönstret och finner att allt har förvandlats. Den mörka gråbruna marken har med en 
gång övergått till ett vitt landskap som lyser upp och gnistrar i sina reflexer. Vi skrev 
den 7 januari och de vandrande SPF-seniorerna i Ljungby var inte sena att samlas 
för att pulsa genom utkanterna i stan. Minsann, det kunde bli riktig vinter även denna 
säsong, tänkte nog många denna dag. Vi sexton vandrande seniorer genomgick 
vägarna Kungsgatan – Liatorpsvägen – Hångersrondellen – Kristallvägen – 
Stråkvägen – Simborgarvägen. Här tog vi som mången gång tidigare kaffepaus hos 
våra ledare. En "spork" utdelades till Bengt för att han nu har vandrat 50 gånger med 
oss. Applåd för denna prestation. Efter fikat utlystes fri hemgång. Hur långt gick vi? I 
genomsnitt sex kilometer och där det inte var snöpulsning var det glatt. Och som 
alltid är även humöret glatt hos alla och envar. Nästa vecka väntar en annan runda 
inom stans hank och stör. Välkomna! 
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