
Långpromenader i maj 2021 

Prästeboda 6 maj 

Idag var det fortfarande lite kallt om 
tårna, men nästa vecka lär sommaren 
göra sitt intåg! 
Vi hade nära nog tröttnat på den kalla våren och envar av oss nynnade på Lars 
Wivallius gamla klagovisa om en dylik, fast skriven för fyrahundra år sedan. Dock kan 
vi nutida Seniorer lättare fördraga den försenade sommarens inträde, då våra kläder 
och skor är anpassade efter alla väderlekar som uppstår. Vi sexton vandrare utgick 
denna dag från parkeringen i Prästeboda och avverkade rundan som passerar förbi 
säteriet och genom Horsnäs tillbaka till Sjöatorp. Vid fikastunden blev duggregnet 
tätare och Rolf förkunnade, att det fick räcka med 5,5 km idag. Visst hade väl en 
extrarunda accepterats med glädje, för har man kommit igång så är det lätt att 
fortsätta. Nästa vecka, den 13 maj, Kristi Himmelsfärdsdag vandrar vi i Romarriket. 
Start från Ängsladan kl 09:30. Alltid någon bil utgår från bibliotekets parkering kl 
09:00. Välkomna! o-c-h längre fram väntar följande . . . 20 maj blir det "Åttan" med 
grillad korv i Bräkentorp. Till säsongsavslutningen 27 maj har Eva och Karl-Erik 
inbjudit oss till en heldag i Haverdal. P.S. Vill ni uppsöka vitsippsbacken på sista 
bilden, får ni söka länge. 
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Ängsladan 13 maj 

Även detta år hälsade oss ängens får 
välkomna ut i naturen. 
Visst känner man sig hemma här i Småland när man tågar förbi den ena röda stugan 
efter den andra. Utgår man från Ängsladan utanför Agunnaryd och tågar medsols 
träffar man troligen först på ett stort antal får ute på en äng.  Sedan följer de röda 
stugorna i följande ordning: Gammelgården och Nyagården i Norra Älmtåsa,  Stugan 
och Bygget i Södra Älmtåsa. Vid vägskylten som visar mot Finnhult blev vi 
fotograferade av polisen, men då vi ej överskridit normal gånghastighet, lär vi inte få 
några efterräkningar. På hemvägen passerades Romarhyltan, Romanäs, Ekeberg 
och slutligen Stockhult. Vi var 19 med Roxy. Efter fikan delade Britt-Inger ut 
frågeformulär med klurigheter, som fick våra pannor att veckas och rynkas. Som väl 
var fick vi till slut de rätta svaren presenterade. Nästa torsdag samlas vi vid 
Bräkentorps grillplats 09:10 alt. vid Bibliotekets parkering kl 09:00. Vi går "Åttan" med 
grillad korv mellan varven. Välkomna till vårens sista vandring hemomkring! 
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Bräkentorp 20 maj 

Hägg- och syrenblom ger i år 
långsemester för skomakare. 
Liljekonvaljerna är försenade i år, men blommar säkert till vackra buketter som 
hyllning till Mor. Blåbärsriset och fruktträden blommar rikligt just nu. Vår förhoppning 
är att de förskonas från oönskade järnnätter. Vid fikaplatsen fanns färdiggrillade 
korvar med bröd för var och en. Tack Britt-Inger för din omtanke om oss! 

 


