
Majpromenader 2022 

Kojtet i närheten av Vislanda är en riktig 
utflyktspärla! 
Ett vackert naturområde med många vandringsleder finner vi öster om Vislanda 
samhälle. De två sjöarna Mellansjön och Kojtasjön, samt grusåsarna vittnar om 
inlandsisens snösmältning för över 8000 år sedan. Gamla gravfält visar att människor 
för länge sedan funnit sig tillrätta här. 
Här finns sällsynta växter som exempelvis sileshår, samt ett rikt fågelliv. 
Vi 17 seniorer, som valde att vandra här den 5 maj 2022, fann oss väl tillrätta i det 
sköna vädret. Nedanstående bilder från vår stilla framfart med fötternas hjälp i den 
sköna omgivningen, talar säkert för sig själva. 
Dock fick vi en lektion av vår färdledare Karl-Erik, då han med stor harm visade oss 
på granbarkborrens framfart i granskogen. Detta är ett gissel för alla skogsägare! sa 
han. Att det sedan finns olika arter av dessa granbarkborrar, blev en ny lärdom för 
oss. Att den "åttatandade" är den värsta sorten, veta vi nu. 
Rolfs största behållning var nog den vackra och bekväma soffa han fann på sin 
vandringsled. Den hade snidats till minne av Bo Rydström, en eldsjäl i utformningen 
av detta naturområde. 
Hit vill vi återvända igen! 
P.S. Två vandringspris utdelades. Bengt fick "trollkoppen" för 100 avverkade rundor 
och Karl-Erik fick "ungdomskällan" för 200 rundor. 
D.S. 
 
Torsdag 12 maj vandrar vi från Vällingasjön. Avfärd 09.00 från bibliotekets parkering 
eller möt upp vid Vällingasjöns badplats 09.15 
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Vandring runt Vällingsjöarna 
Vi, 21 SPF:are, träffades i den snåla blåsten som drog över Vällingasjön, men när vi 
väl kommit igång på stigen var det betydligt behagligare. I den skira vårgrönskan som 
förde oss mot den bredare delen av Lagaån passerade vi Tvillingsjöarnas mörka 
vatten. Vi gav oss ut på åsen som löper längs Lagan. 
Någon tyckte det var brant, Den unika tallen på åsen tilldrog sig lite extra 
uppmärksamhet, samtidigt som vi fick en andningspaus. 
Snart var vi ute på grusvägen som förde oss tillbaka till vindskyddet där kaffet 
smakade extra bra. 
Denna dag var det två som belönades, Bert för sina 50 ggr fick en Spork och 
Marianne för att ha vandrat 100 ggr fick sin Trollmugg. 
Nästa torsdag vandrar vi i Bräkentorp. Samling vid biblioteket kl 09,00 eller 
grillplatsen kl 09,15. 
Välkomna! 
// Karl-Erik 



https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/a8k3u5yjvqxrunueg06n/1.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/uqr4vxjitk7fs0ztgi3c/2.jpg


https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/dein3m4qmfb0d6rg6p5j/3.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/dln3j3cgzaogd9yfhf14/4.jpg


https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/n5ep3asdbcgtoxnt1vpo/5.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/yfl8benkc4dbqgqv288o/6.jpg


 

  

https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/lf693kjr6ousssy5p6iw/7.jpg
https://cdn.spfseniorerna.se/publishedmedia/7cd2ib838tp97ok2sdi1/8.jpg


En ljuvlig värme mötte oss på 
vandringsfärden 
Dagen var den nittonde maj 2022. 
Det doftade nyslaget gräs då vi begav oss ut på den smala stig som omger 
Bräkentorps norra sida. Skogen omslöt oss snart och på marken syntes sippornas 
kronblad lysa med sin frånvaro. Snart är det konvaljen som dominerar marken. Ur 
bladparen tränger sig stängerna med sina vita knoppar fram och snart fylls luften av 
dess ljuva doft, examensdoften. 
Efter några spångförsedda partier och en nybyggd bro över mörkt vatten, kom vi ut i 
en glesare skog med gott om blåbärsris. Kanske är inte säsongen för blåbär helt 
förstörd ändå? Uppe på några kullar öppnade sig en stor glänta. Här har säkert 
funnits något torp tidigare. Ett par vildaplar skvallrade om detta. Varför går vi inte 
dessa smala stigar oftare? 
Utkomna på bredare stigar var en lättnad av klädseln tvungen. Solen inte bara lyste 
upp vår stig utan värmde våra sinnen tillika vår lekamen. 
Nu avbröt oss Britt-Inger. "Igår på Gökottan hade jag lagt ut diverse pinaler som ej 
hör hemma i naturen. Uppgiften för sökarna var ju att samla in dessa och få poäng 
för detsamma. Jag förstår inte varför jag glömt bort var jag lagt skruvmejseln och 
vanten. Dessa var det ingen som fann igår". "Här ligger ju en skruvmejsel", sa Sig-
Britt, "och här en vante." 
Den som söker, han finner och för den som har en nyckel blir dörren öppnad. 
Väl tillbaka vid bilarna fann vi dagens rundor vara längre än 8 km. Vilken tur att vi 
hann med en fikarast också! 
Nästa torsdag blir säsongsfinal för oss vandrare. Vi ska då utgå från Agunnaryds 
ängslada och ge oss ut i Romarriket. Då är säkert liljekonvaljerna utslagna! 
Vi träffas som vanligt kl 09.00 vid bibliotekets parkering. 
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Sommaren visade sin våta sida, men 
även solsidan under vår vandring. 
Den 26 maj, Kristi Himmelfärdsdagen, firade vi Seniorvandrare med en promenad i 
Agunnaryd. Sjutton flanörer utgick från Ängsladan och rundade "Romarriket", en 
sträcka på dryga 6 kilometer. Vi vandrade genom sol och regn på grusvägar, som 
nästa dag skall rivas upp av rallybilar. 
Så här års brukar konvaljerna stå i sin allra bästa prydnad och det besannades 
verkligen. Vrilen på björken tycktes faktiskt ha växt till sig. Hundarna i hagen hälsade 
vår ankomst med glada skall. Kanske har någon familj fått tillökning? Stork med 
knyte markerade något i den stilen. Visst kom det någon regnskur. Vi seniorer 
strävade fram i vätan, medan de visa korna höll sig under den vida ekens krona. 
Inkomna i den mysiga ängsladan plockade vi fram våra fikakorgar med mackor och 
termosar, men till vår förvåning fann vi att Eva och Marianne även dukade fram 
bakelsetårtor garnerade med jordgubbar. Vilken fest det blev! 
Britt-Inger överräckte en träkåsa till Yvonne. Hon hade passerat 150 st vandringar. 
Grattis! 
Från oss alla seniorflanörer överräcktes blomstercheckar till ledarna Britt-Inger, Rolf 
och Karl-Erik, som ett tack för att de leder oss på rätta vägar. 
Marianne delade ut en frågelapp med underfundiga uppgifter. Med stor tankemöda 
försökte vi lista ut förnamn och länder, som fanns dolda i texten. Kerstin och Bengt 
segrade i denna tävling! 
Nu ses vi härnäst torsdagen den 18 augusti, då vi återupptar våra vandringar igen. 
Glad sommar! 
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