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13 januari  

Julen kändes långt borta denna 
trettondag Knut 
Vi var ostraffbara 21 idag, som inledde tionde vandringsåret i vårvindar friska i nyaste 
villaområdet Björket. Vi vandrade utmed Lagaån och därefter över Ågårdsbron för att 
sedan klättra upp till villaområdet Björket. Kanske någon brände bort en bit av 
julmaten. Byggnationen av villor fortsätter med det ena större huset efter det andra. 
Vi avverkade 6,5 km. Allt lovar gott för fortsättningen, som närmast blir norröver till 
Strömsnäs med fika vid volleyboll beachen i Kronoskogen Välkomna! // Karl-Erik och 
Rolf 



https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/nj5lzg306l6yb7jqmwz1/1.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/26vv4wrydfixfw4tyd0d/2.jpg


https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/vejegjxbclaeo3qknax5/3.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/5c9d1lfwivapeevua1r1/4.jpg


 

 

20 januari 

Solen lyste mot oss, men vinden ven 
vasst! 
Årets andra vandring den 20 januari gick norrut längs Lagaån förbi Strömsnäs gård 
och gamla järnvägsvallen tillbaka. Vi höll ett ganska raskt tempo för att få nordvästan 
i ryggen vid återfärden. Solen tittade plötsligt fram och Karl-Erik ställde upp oss på 
rad för fotografering. Strax var vi komna till bodarna vid beachvolleyplanen. Här ska 
vi fika, sa Rolf och Britt-Inger, som anslutit sig till oss. Noteras kan att den om 
sommaren så mjuka sanden, vid denna årstid är hård som betong. Vad kan väl tina 
upp en människokropp bättre än ett par koppar kaffe? Kenneth sken som en sol då 
han fick emottaga en "spork" ur Britt-Ingers hand. Han har nu vandrat med oss femtio 
gånger. Nästan samma prestation som hans många vasalopp?? På hemvägen 
berättade en färdkamrat om hur roligt han hade haft som handboll- och volleyboll-
spelare under sin tid i Jönköping. På den tiden fanns inga hoppservar eller smashar 
från bakre plan, men väl från nätposition. Det hände ofta att de ej blockerades av 
motståndarna. Jönköping hade ett par bra lag i Allsvenskan på den tiden. Tänk vad 
man lär sig under dessa rundor! Vi var 24 Seniorer denna dag. Temperaturen visade 
-2 grader, men vinden ven vasst och rundan mätte 7 km. inte illa! Man undrar vart 
färden leder nästa torsdag. Möt upp kl. 09.00 vid biblioteket, så stillas din nyfikenhet. 
Välkommen! 
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27 januari 

Dugg är som dagg. Friskar upp hy och 
snagg. 
Inget stoppar en SPF:are. Inte ens kombinationen blåst och regn. Idag var vi 21 
tappra vandrare som gav sig iväg västerut. När vi kom till Sagomuséet välkomnades 
vi av 2 skator som kontrollerade att vi alla var med. Dessa vackra fåglar var 
tillverkade av vår "vandrande konstnär" Kjell Sundberg, mycket fina. Sedan vi 
passerat Kronobergs bilaffär gav vi oss av norrut på promenadvägen till Ljungsjön. Vi 
kunde konstatera att det fortfarande fanns lite vit snö kvar i Myrebobacken. Fikan 
smakade bra i vindskyddet med sjöutsikt. I samband med fikapausen var det dags att 
premiera ytterligare en vandrare med en Spork, nämligen Ann-Kristin Palm som idag 
genomförde sin 50:e SPF-vandring. I Kronoskogen fick vi lite lä för blåsten mot att 
när vi bakom Ljungby Arena hade rejäl motvind på hemvägen. 7 km minsann! Nästa 
torsdag vandrar vi söderut och avslutar med att fika i Hembygdsparken. Välkomna. 
Karl-Erik och Rolf 
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