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3 februari 

Med raska steg mot ljusare tider! 
I lätt vinterväder begav vi oss söderut. Vi var 24 Seniorer som vandrade de 6 
kilometrarna. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, men ingen var var dock 
dåligt klädd. Med broddar under fötterna var det inga problem att ta sig fram på 
gångvägarna. Då vi passerat Gängesbron, hämtade vi upp en av deltagarna. Vi kom 
förbi Ljungby Fuktkontroll. Inte hade man satt upp någon vätskekontroll här inte! 
Kanske hade de tagit ledigt denna disiga dag? Strax före handelsträdgården vek vi 
av, upp genom villaområdet för att sedan dra oss mot den hägrande kaffestunden. 
Man undrar om det är svårt att hitta guldet vid Vislandavägen. Grävarbetet fortsätter 
ständigt.... Vid Bananbron blev vi uppvaktade av ett antal gräsänder, som trodde att 
vi hade överskott på kaffebröd. De följde med oss ända till Hembygdsparken. Här är 
det alltid lika trevligt att träffas över en kopp kaffe vid scenen. "Nu ska vi hem och 
lyssna på Omikronspelen. Vi har inte kanalerna, så radion får duga. Något annat än 
orrspel", sa Rolf. Nästa torsdag blir det Brovandring. Vad heter våra broar i Ljungby? 
// Rolf och Karl-Erik 
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10 februari 

Vi passerade de flesta broarna som 
finns i Ljungby 
Dagens datum var 10 februari. Vi testade att vandra över 7 av Ljungbys 10 broar. Vi 
snirklade oss fram och kom på så vis att vandra på vardera sidan om Lagaån, ån 
som är en privilegierad tillgång för oss Ljungbybor. Alla broar var öppna så vi vände 
vid Gängesbron i syd och Ågårdsbron i norr. Vid Ljungsätersbron stod Ågubben och 
bjöd på nyfångad fisk. Sven Ljungbergs sparade del av gamla Sagabiografen 
avtecknade sig vid den nyröjda slänten där de döda almarna avverkats. Väl 
framkomna efter 7 km vandring , vi ska ju gå på vänster sida trots att vissa mötande 
hade en bestämd annan åsikt, så smakade som vanligt kaffet bra. Det var en 
utmärkelsernas dag, en 150-gångersjubilar Monica Milling som fick en kåsa, en 100-
gångersjubilar, Berndt Petersson som fick en trollmugg , och en som är på uppgång 
50-gångersjubilaren Ingrid Andersson som fick en spork. Strax norr om Tomtebobron 
bjöds vi på färgrik utekonst. Värd att beundras! Tror dock inte det är Kjell som varit 
framme. Nästa torsdag ger vi oss av i sydvästlig riktning. Välkomna // Rolf och Karl-
Erik 
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17 februari 

Sydvästrundan krävde ingen sydväst 
idag 
Vad roligt! Vi kunde räkna in två nya vandrare vid start. Välkomna Lena och Anders! 
Dagens promenad gick mot Stensbergsområdet, men därifrån vek vi av mot 
Vattentornsområdet. Väl stående under vattentornet spånade Karl-Erik och jag hur 
högt det är, hur många kubikmeter vatten det rymmer och när det byggdes. Det 
byggdes i början av sextiotalet, kom vi överens om. Det är nog lägre än femtio meter 
och rymmer säkert mer än 1500 kubikmeter vatten. Tillräckligt mycket för att fylla de 
flesta badkar och pooler i stan, trodde vi. Längre in i parken av bokar kom vi till 
Kungshögen, en mäktig järnåldersgrav. Den måste vi bestiga, sa jag till Roxy. Den är 
mycket högre än lilla Kebnekajse, som vi besegrar varje morgonrunda. Väl däruppe 
belönades hon med en ordentligt tilltagen leversitt. Vi njöt lite grand av utsikten innan 
nedstigningen påbörjades. Färden från Vattentornsområdet ner till Hembygdsparken 
gick undan. Vi hade ju nedförsbacke förstås. Efter fikastunden nedanför scenen sa 
Annika: "Min hundskräck, som jag haft hela livet, har gått över. Det är tack vare 
Roxy!". Strax tog hon kopplet och gick en runda med vår seniortik. Plötsligt stod Ove 
framför skaran av 23 Seniorer och ledde oss i allsång, där vi med stor känsla 
framsjöng "Sov du lilla videung". Nästa gång lämnar vi ryggsäcken hemma. Vi 
avslutar då med kaffe och semla på Lilla Hembageriet. Välkomna då! // Ove 



https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/iist8290k8qpjwzmq5i4/1.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/hwjnyyxvh0nync6ehoc0/2.jpg


https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/zbeyixdymy9cz03qq5oc/3.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/8uguxwecdjm346s1qy8p/4.jpg


https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/t4mlo2v2k5m8n4sqh2dy/5.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/mexllg8556y77oyzmalg/6.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/jf8j5hjg87729w7lq9zf/7.jpg


 

  

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/r8z18yr4nf4yra9x0288/8.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/29zq3mkdrvtks1u3jwq8/9.jpg


24 februari 

Vädret höll uppe och vi tempot. 
Den tjugofjärde februari skulle det bli regn, men först efter middag. Denna morgon 
hade vi annars mötts av den hemska nyheten att Ukraina anfallits av ryska trupper. 
Dock fann vi andra trevligare samtalsämnen. "Vet du att det idag är precis hundra år 
sedan det första vasaloppet gick av stapeln", sa Sven-Arne. "Du får inte missa TV-
programmet om detta ikväll. Jag såg det på SVT-play igår. Det är verkligen sevärt"! 
Den sju kilometer långa promenaden, som omslutit den östra stadsdelen, avslutades 
vid Lilla Hembageriet. Kaffet fick ledsaga "fastlagsbullarna", som är det småländska 
namnet för semlor. Nästa gång firar vi Smålands nationaldag ute vid Bräkentorp. Då 
går vi "åttan", sa Karl-Erik. VÄLKOMNA DÅ! 
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