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Till Romarriket och Ängahuset 
återvänder vi gärna! 
4 november: Från Ängahuset rakt ut i Romarriket gick dagens vandring denna den 
fjärde november. Vi har gått här förut, men varje gång upptäcker man nya saker. 
Sprängtickor tar ny gestalt, stenar får ny nyans, nya fågelholkar har satts upp, tak 
håller på att falla in. Dock är mycket sig likt. Nyklippta får betar på ängarna, 
Bordercollier skäller av glädje när vi passerar dem, smålandshus smälter in i vacker 
natur. Tillbaka i Ängahuset vid fikastunden överraskas Ove av att han bevisligen gått 
med oss 200 gånger. Med häpen min får han därför emotta ur Britt-Ingers hand Kjell 
Sundbergs vackra tavla "Ungdomens källa". Vad passar väl bättre ett sådant motiv 
en lycklig Senior? Tänk att man numera vandrar mot sin ungdom! De fjorton övriga 
Seniorerna reser sig upp och uppstämmer en vandringslåt med speciell text av Rolf 
riktad till Ove, som därvid inser att sången klingar mycket bättre utan hans 
medverkan. Man ska lyssna när man sjunger!// Nästa torsdag gäller samling vid 
bibliotekets parkering kl 09.00 eller vid Prästebodas parkering kl 09.15. VÄLKOMNA 
DÅ! 
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Uppehåll i vädret, men inte med våra 
vandringar i naturen! 
11 november: Denna dag skrev vi den elfte november. Vi 24 "promenörer" avverkade 
våra 7 kilometrar runt Prästeboda Naturreservat. På en betesvall uppehöll sig fyra 
orädda rådjur. Vilken vacker syn att beskåda dem så nära! Och vad vackra vita 
svansrumpor de har, nämnde någon i gruppen. Inne i skogen fanns ett trägaller över 
en grop. Vad kan detta vara? Svaret fanns angivet på en informationsskylt. Vid 
linframställningen förr praktiserade man sådant vid rökning av linet (se bilder nedan). 
Vi delar upp oss i två grupper, där en alternativ kortare runda avverkas för dem, som 
inte vill/kan gå den långa rundan. Idag gick denna rundan utefter Storesjön. Vid 
fikarasten är vi alla tillsammans igen. Denna dag blev vår seniorhund Roxy 
uppvaktad av Britt-Inger med en påse hundgodis. Hon har under halvtannat år 
vandrat 40 rundor med oss. Grattis Roxy! // Nästa torsdag ska vi gå Bergarundan och 
fika i Slussen. Obs! ingen ryggsäck anbefalles. Vi möts som vanligt kl 09.00 vid 
biblioteksparkeringen, alternativt slussparkeringen 09.10. 
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Bergarundan motsols! 
18 november: Javisst, för första dagen på länge fick vi se solen stiga upp över 
horisonten. Vi sjutton Seniorer som vandrade runt Berga motsols fick faktiskt solen i 
ögonen till att börja med. Bron nedanför kraftverket är uppbyggd på horisontella 
järnstänger, som lätt kommer i svängning i sidled. Vi gick i takt däröver och fick vara 
med om att det verkligen svängde och krängde. I och för sig var det väl inget mot 
hängbron över en älv mellan Nikkaluokta och Kebnekajse som May berättade om vid 
hennes klättring upp till vårt rikes högsta topp. Där har jag också varit uppe och 
beskådat Sverige från ovan, sa Elisabeth. Men jag kom dit via helikopter förstås. 
Efter vår sexkilometerspromenad väntade fika på Slussen. Gott och prisvärt var 
detta. Slussen firar 10-årsjubileum i år. Namnet kommer av att man har som mål att 
slussa nytillkomna vidare in i samhället. Second hand-butikens vinst går till 
välgörenhet. Speciellt till fattigare länder.// Nästa torsdag går vi "dubbelåttan" i 
Bräkentorp. Samling vid grillplatsen kl 09.15 eller vid biblioteket parkering vid 09.00. 
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Raindrops keep falling on my head 
Vi skrev den tjugofemte november. Solen lyste med sin frånvaro, åtminstone för oss 
som befann oss under molnbasen. Mycket små droppar duggade tätt ner mot det 
femtontal seniorer, som på intet sätt lät sig hejdas i sin framfart genom 
"dubbelslingan". Vi fick emellertid lön för vår möda då vi halvvägs nådde grillplatsen i 
Bräkentorp. Rolf och Britt-Inger bjöd på nygrillad korv med tillbehör. Allt smakade väl 
och Roxy njöt tillfullo, då hon tilldelades två hela korvar. Karl-Erik som ledsagade oss 
hela "åttan" konstaterade till slut att vi denna dag avverkat 7,5 km. Inte illavuret 
minsann! Från och med nästa torsdag börjar vintersäsongen, då vi vandrar i stan 
med omgivningar. Direkt från bibliotekets parkering kl 09.00. Bilar lämnas gärna 
hemma! 
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