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Vi tog oss ända upp till högsta toppen 
av Högarör 
Trots att flera hade förhinder var vi 15 vandrare idag på den årliga rundan till 
Högarör. Vi besteg som vanligt den gigantiska röret. De hade ju slavar på den tiden 
som kånkade upp med alla stenarna. Vår Högarörsbestigning och den mödosamma 
vandringen gjorde att många kände sig ganska heta framåt 11-snåret. Så jackorna 
åkte av just utanför Frysebo. Som det kan ändra sig på en vecka. Dagens 
vandringsvärdar Kerstin och Bengt skötte sig till allmän belåtenhet och kommer 
säkert att få förnyade uppdrag. Men nästa vecka 9 sep guidas vi runt av Åsa och Kjell 
på Angelstads Hembygdsrunda. Missa inte det! Avfärd från bibliotekets Parkering 
9.00 eller möt upp utanför Angelstads kyrka 09.15. Välkomna! // Rolf 
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Visst är det skönt att andas in 
fuktmättad höstluft ibland! 
Torsdagen den 16 september omgjordade vi aderton Seniorer våra länder, för att 
vandra ut från Ängsladan i Agunnaryd och omfamna hela Romarriket. Med andra ord, 
vi gick en runda om drygt fem kilometer genom Romarbygden och Älmtåsa. På 
vägen samtalade vi om möjligheten att arrangera våffelkafé från och med oktober. 
Varför inte, menar Annika och vi håller med. Vädret var oss nådigt med ett uppehåll i 
regnet medan vandringen fortgick. Vi valde ändå att fika inne i det mysiga ängahuset. 
Vandringsledaren Karl-Erik Larsson förevisade oss sin krokiga stav av björke, vilken 
han nyligen har haft stor nytta av. Han och hustrun Eva har nämligen just återvänt 
från sin sedvanliga fjällvandring i Härjedalen. Chefen Rolf deklamerade "Luffarvisan", 
där strofen "När alla vägar bär till Rom" ger honom associationen till Romarriket och 
därmed till Romarbygden i Agunnaryd. Vi lyfte våra blickar upp mot taket och där 
fann vi ett bålgetingbo av stora dimensioner, men visa som vi är förskräcktes vi ej, ty 
de är fridsamma mot oss människor om vi låter dem vara ifred. Nästa torsdag väntar 
8-an i Bräkentorp. Möt upp där kl 9.10 eller vid bibliotekets parkering 9.00. Cykla 
gärna! Välkomna! 
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Undvik dåliga kläder i regnigt väder! 
Utanför strilade regnet ner mot grillplatsens tak, men därinunder var stämningen hög. 
Dock måste följande medges: Man ska inte vara högmodig och påstå att vädret alltid 
är vackert vid långpromenaderna. Förr eller senare visar sig motsatsen gälla. 
Halvtannat dussin Seniorer trotsade vätan den 23 september och med lämplig 
klädsel gav vi oss ut på dubbelrundan i Bräkentorp. Vi sticker inte under stol med att 
det kändes skönt att sätta sig till bords med en kopp varmt kaffe efter halva "åttan". 
Vi hade mycket att fira denna dag. Rolf hade avverkat 300 vandringar, Åsa hade gått 
200 ggr och Kjell 100 ggr. Kjell erhöll en "trollkopp" med Mumindalens mysiga 
"Snusmumrik" på sidan. Åsa erhöll den vackra tavlan "Ungdomens källa". Rolf hade 
önskat sig favoritsången "Luffarvisan" och den framsjöngs unisont med alla sina fyra 
verser. Nordanrundan, den gick undan, lika lätt som sunnan och vid målet fann vi 
hela vägen vara drygt 7 km. Nästa torsdag väntar Gölsjömossens Naturreservat via 
Roteminnet. Avgång från Finnstugan 09.15. Någon bil hämtar som vanligt upp vid 
bibliotekets parkering kl 9.00. Välkomna! 
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Seniorerna uppmätte Gölsjörundan till 
drygt 8 km 
Denna dag, den siste september fick vi hälsa Karin välkommen till vår vandrande 
skara. Vi utgick från Finnstugan och tog oss utmed elljusspåret bort mot skjutbanan. 
Här var det full aktivitet. Jägarna höll på att skjuta in sina vapen inför den stundande 
älgjakten. Vår vandringshund Roxy ryggade inte för detta, men svansens läge sjönk 
påtagligt. Vice vandringsledare Karl-Erik förklarade för oss de olika slagen av skytte 
som förekommer. Efter ytterligare några kilometers gång undrade Karin om det inte 
var dags för en fikastund. Jo, sa Karl-Erik, om 200 meter är vi framme. Britt-Inger 
hade satt fram ett antal campingstolar åt oss. De av oss som ej fick plats kunde hålla 
till godo med stubbar och stenar som skogen alltid bjuder på. Som vanligt smakar 
smörgås och kaffe alltid förträffligt ute i det fria, så ock denna gång. Just denna gång 
hade Eva gångat med oss inte mindre än 150 gånger. Det är verkligen värt ett pris, 
sade Britt-Inger och överräckte en vacker träkåsa. Stor applåd följde från 
församlingen. Den senare delen av vandringen skedde utan några intermezzon, men 
vi fann att stubben som förr var hög, nu nästan försvunnit på grund av myrornas 
enträgna arbete. Väl tillbaka vid Finnstugan började det duggregna. Åter en gång 
hade vädergudarna sett på oss med välvilja! Nästa vecka står Bergarundan på tur! 
Väl mött då! 
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