
Vi firar "fössta tossdan uti mass" med 
en härlig Strömsnäsmarsch. 
4 mars 2021 

Första bilden nedan är från tisdagens stavgång. Om du tycker det är för långt att gå 7-8 km, så 

är du hjärtans välkommen på tisdagar. Då samlas vi vid Ågubben 09.30 och bestämmer själv 

hur fort och hur långt vi vill gå. Det finns alltid någon att ha sällskap med. 

Idag, torsdag var vi aderton på säsongens sista vintervandring med fika i vår vackra 

Hembygdspark. 

Denna Smålands nationaldag bjöd på härligt vandringsväder. Rundan gick längs Lagaån ut till 

Strömsnäs gård där vi vände åter mot staden utmed gamla järnvägsleden. Som vanligt hamnar 

man i trevligt samspråk. Några diskuterade böcker som man just har läst. Boken 

"Krigarinnorna" kom på tapeten. Den handlar om Frälsningsarmen skapare i Paris. Andra 

diskuterade olika sätt att laga goda middagar. 

Nästa torsdag börjar skogsvandringarna. Vi utgår från Bräkentorps grillplats kl 09.10. Minst 

någon bil skjutsar från biblioteksparkeringen kl 09.00. 

Förresten går det ju alldeles utmärkt att cykla.  
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Så kom äntligen våren 
med ett "seniorsläpp" 
i Bräkentorp. 
Uppdaterades: 18 mars 2021 

Solen sände sina strålar ner mot seniorerna 
som njöt av att äntligen få vandra fritt utanför stadens hank och stör. Rolf släppte så 
iväg oss från grillplatsen ut på en sexkilometersrunda. "Längre får vi inte gå idag, för 
då kommer jag och Britten för sent till vaccinationen", sa han. Under gång berättade 
Berndt om hur väl man blir bemött då man ringer Förbundet. Han hade problem med 
att få etikettutskifter från medlemsregistret. De hänvisade till en videosnutt på 
hemsidan och vips var problemet borta. Väl tillbaka mötte oss Britt-Inger med 
färdiggrillade korvar och korvbröd. Tack för att du skämmer bort oss så! Efter fikat 
reste sig Ove upp och förkunnade att nu äntligen är det dags att sjunga Britt-Ingers 
önskesång, "Ta fram det bästa humör du har". Efter allsången berättade Britt-Inger 
att hon alltid försökte väcka sina morgontrötta pojkar med denna hurtiga visa. Jag 
kommer ihåg motsvarande tortyrmetod, då jag väcktes upp i min barndom inför 
söndagskolan. Nästa vecka står Välling(asjön) på menyn. Avfärd från bibliotekets 
parkering kl 09:00, eller möt upp vid Vällingasjön kl 09:10. Välkomna! Då önskas från 
färdledaren att vi sjunger "Hjärtats saga". En rimlig begäran om han inte avser 
fyrstämmig körsång. 
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Vi mötte Vårfrudagen vid Vällingasjön. 
Uppdaterades: 26 mars 2021 

Den 25 mars mötte vi upp vid Vällingasjön för vår torsdagsvandring med Seniorerna. 
Rolf hade lagt upp två lämpliga rundor i Bergaåsens omgivningar. Vart vi gick så såg 
vi vatten. Trolska gölar, vacker sjö och å omgivna av tall- och blandskog, som reser 
sig upp ur mossa med rikligt inslag av lingon- och blåbärsris. Detta är Paradiset för 
en riktig Smålänning! Efter kaffestunden tog Ove till orda. Han berättade kort om 
tillblivelsen av sången "Var skog har nog sin källa". Alfred Hedenstierna (Sigurd) 
skrev texten och vi kommer snart att besöka hans gård vid vår vandring i Vedåsa. 
Med stor inlevelse sjöng vi alla unisont ovanstående sång. Efter den andra slingans 
vandring tog vi farväl av varandra och for hem till våffelbaken. Vad annars kan man 
äta till lunch en "Våffeldag"? Hur lång var vår vandring denna dag, undrar vän av 
ordning? Cirka 70 hektometer, svarar vän av enhet! Rolf tillägger: På skärtorsdagen 
gör vi vår årliga blåsippspromenad till Ramsås. Avfärd från bibliotekets parkering kl 
09:00, eller möt upp vid Tjurkö Kvarns parkering kl 09:15. Välkomna! 
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