
Rekordmånga Seniorer på vandringen i 
Bergabygden! 
"Höstens dagar äro genomskinliga och målade på skogens gyllne grund...", Så skrev 
Edith Södergran i början av förra seklet och så upplevde vi naturen den 7 oktober. Vi 
var 29 Seniorer, som mötte upp vid Slussens parkering i Lagan för att vandra runt 
Bergastigen denna förmiddag. Birgitta hade namnsdag vilket förebådade en 
brittsommardag. Att morgontemperaturen visade 5 celsiusgrader och luften gav 
anslag till dis, öppnade bara våra lungor och gjorde det lätt att andas. Allt eftersom vi 
avverkade den ena kilometern efter den andra märkte vi att temperaturen steg, inte 
bara i luften utan även i våra sinnen. Den vackra Hembygdsparken blev platsen för 
vår fikapaus, där vi vid borden delade med oss av programpunkterna från vår "Kick 
off" i Växjö i måndags. Vilken härlig person Ewa-Gun Westford är tycker nog alla och 
vad roligt att hon kommer till vårt månadsmöte i februari! Tillbaka vid parkeringen 
mätte vi dagens avverkade sträcka. Konstigt att alla våra telefoner noterar olika värde 
trots att vi går samma väg! Mellan 6 och 7 kilometer kunde vi dock enas om att det 
var. Rolf tillkännagav att älgjakten snart startar. Vi håller oss därför nästa gång i 
närheten av Ljungby. Vi utgår från bibliotekets parkering och vandrar ut mot 
Strömsnäs gård och tar gamla järnvägsbanan tillbaka. Väl mött då!! 

 

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/45l2b69gdvj9swi42sfl/2.jpg


 

 

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/m8yqwvdkb8r5uvfpmpdv/4.jpeg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/83g95vlkqixvxd8rxw2h/3.jpeg


 

 

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/45y83b6tzrgl3bbtnvw8/5.jpeg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/4pserhcqe8w9w7ubkm1s/6.jpg


 

 

 

 

  

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/we0r551ord3dsd091rwk/7.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/ymt471pvztsibhqyedc8/8.jpg


Sten är den glade vandraren 
Vandringen idag den 14 oktober gick från biblioteket utefter ån bort till Strömsnäs 
gård och tillbaka längs banvallen till rastplatsen i Kronoskogen där vi fikade. Strax 
norr om Bananbron stötte vi på flertalet konstverk som dagligverksamheten tillverkat. 
Längre fram stötte vi på ett märkligt djur, som visade sig vara en knotig tallgren. Vid 
fikarasten kallades Sten fram och från Britt-Inger erhöll han en kåsa av ädlaste trä. 
Varför då? Jo vår nestor Sten, 89 år, har under de senaste nio åren vandrat 150 
gånger med oss. Dagen till ära hade Rolf skaldat ihop en visa, tillägnad honom, som 
framfördes unisont. Nästa torsdag har vi fler vandrare att hylla. Vi  går då runt 
Bräkentorpssjön. Samling vid biblioteket kl 09.00, eller vid Finnstugan kl 09.10. Fikar 
gör vi vid Bräkentorps rastplats. Välkomna!  
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Våta, men inte sura! 
Den 21 oktober vadade/vandrade vi 18 Seniorer runt vår sjö i spö. "Regnet bara öser 
ner och vi blir blöta om både skor och strumpor", sjöng Siv Malmqvist efter musik av 
Burt Bacharach. Men alla var vi glada ändå, för man kan aldrig bli sur när man går 
runt vår vackra Bräkentorpa sjö. Och Kerstin uppvaktades med en "trollkopp" för att 
på rekordtid vandrat hundra gånger. Nästa vecka vandrar vi runt vår lika vackra 
Vällinga sjö. Samling vid bibliotekets parkering 09.00 eller vid sjön 09.15. Välkomna! 
// Rolf 
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Idag välkomnades vi av en Vällingasjö i 
stiltje! 
Vid promenader i närheten av Vällingasjön blir man lätt lite vilsen. Man har sjöutsikt 
hela tiden, men vilken sjö är det man betraktar? Efter ett tag är det faktiskt en 
breddad Lagaå. För att göra det enkelt för er lägger jag in en orienteringskarta bland 
bilderna nedan. Får man gena över sjön, frågade en Senior? Visst är det tillåtet, men 
senast Rolf och Berndt badade (i maj 2017) kom de inte längre ut än sju meter från 
stranden. Det blev förstås inget genande denna dag. Växjös dricksvatten var tydligen 
inte klart idag, eftersom man behövde spola rent i en under-marken-liggande damm 
(se bild nedan). Hur var vädret och hur långt gick vi? Uppehåll och 7,5 km. Nästa 
gång vi går blir torsdag 4/11 och då samlas vi vid Ängsladan i Agunnaryd kl 09.15, 
eller på bibliotekets parkering kl 09.00 / Välkomna då! 
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