
Aprilvandringar 2022 

7 april 

Bergastigen ville inte visa oss en enda 
utslagen sippa idag! 
Aprilsnö är så gott som fåragö säger det gamla talesättet. Aprilsnön som föll under 
onsdagen hade nästan helt försvunnit natten till torsdagen. 
Då de var det dags för 18 trogna SPF-vandrare att ta sig runt Bergastigen för att se 
vitsippor. Dessa hade säkert krupit in i sina gömslen, ty vi såg inte en enda. 
Första uppehållet var att testa Sky-walkens hållfasthet. Inga problem, den hade 
säkert hållit för lika många till. Vi passerade gamla Riksettan och kände att nu är det 
vår i luften. En stark gödsellukt gjorde sig påmind i den sydvästliga vinden från 
lantbruken i Trotteslöv. 
Vi kunde konstatera att det byggs nya bostäder framme vid kyrkan, dock inte med 
den snickarglädje som fanns på huset bredvid. Regnet gjorde sig lätt påmint men 
regnkläder på så var det inga problem. 
Lite svaj på hängbron gjorde ingenting, ty nu var vi kaffesugna och väl framme i 
Hembygdsparken hade Britt-Inger och Rolf ställt i ordning så vi kunde fika under tak. 
Nästa torsdag vandrar vi i Vedåsa naturreservat. 
Välkomna då! 
/Karl-Erik 
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14 april 

Varför inte vandra Karl-Oskars stig i 
Vedåsa en skärtorsdags förmiddag? 
Torsdagen den 14 april 2022. 
Två gånger varje år promenerar vi SPF-seniorer runt i reservatet kring Vedåsa. Vi var 
arton stycken denna gång. 
Vårens vandring brukar bjuda på sippor av både blått som vitt inslag. Så och denna 
gång, men det krävs lite inslag av solljus, för att de ska visa upp all sin skönhet. 
Alldeles i närheten av fågeltornet hörde vi ljud, som ej kunde vara varken hackspett 
eller korp. Markägarens motorsåg var i full gång för att avlägsna en grind, som fått 
utstå alltför mycket av väder och vind. Nästa gång gångar vi säkert förbi en splitter ny 
grind, så vi får inte glömma att ha med en slant för dess öppnande. 
Nere vid Möckelns badstrand brukar vi förlägga vår kafferast. Möckel lär betyda 
"stor", och visst är sjön Möckeln stor. Efter fikat gick Britt-Inger runt och bjöd på 
påskgodis. Hon överraskar oss ofta med gåvor. Denna dag uppträdde hon som en 
god påsk-fe. 
Nästa torsdag gäller Högarör. 
Välkomna då! 
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21 april 

Idag besteg vi Ljungbys högsta punkt, 
Höga rör! 
Vi skriver den 21 april och vädret är förstås solklart gott. 
Från vår utgångspunkt på Kvänjarpsvägen går en stig genom blåbärsskogen ner mot 
Lagaån. Här finns en badvik, där man kan fånga långa och romstinna gäddor om 
våren, säger Kenneth. 
Nu börjar uppstigningen mot det 3500 år gamla röset från bronsåldern. En brant stig 
som leder uppåt mot högsta toppen på Höga rör tar nästan musten av den 
muskelstarkaste av vandrare. Vi klarar alla denna brant och häruppe får vi njuta vår 
mödas lön. Fikapaus! 
Klättringen nedåt går i en vid cirkel och utefter vägen mot Kånna öppnar sig 
landskapet. Åkrar och betesängar sluttar ner mot ån Lagan. Solen värma gör att 
mössor och handskar åker av och jackornas tillknäppthet upplåtes. Förbi 
"Pinkaretorp" kommer vi efterhand fram till utgångspunkten för vår vandring. 
Färdvägens längd uppmättes till 6,3 km, men då har vi inte mätt in höjden. 
Nästa vecka väntar Bräkentorp. Vi utgår från grillplatsen kl 09.15, såvida vi inte 
startar från bibliotekets parkering kl 09.00. 
Välkomna då! 
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28 april 

En liggande åtta symboliserar 
oändligheten! 
Den 28 april 2022 
Vi var pigga 15 seniorer, som idag tassade fram på härliga skogsstigar. 
Stigar som vi tidigare aldrig satt våra fötter på, trots 10 år av idogt vandrande i 
Bräkentorps strövområde. 
Först en västlig runda på 5 km och efter fika en 3 km ostlig slinga på åskammen 
längs Prästebodaån. 
Alltså en liggande åtta. En oändlig vandring. En omniskata, som alla korsordslösare 
vet. 
Vi var alla så begeistrade, och vill gärna göra omniskatan i maj med kompisarna som 
idag var hos STF. 
// Rolf 
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