
Marspromenader 2022 

3 mars 

Smålands nationaldag firades med en 
åtta! 
Den "fössta tossdagen i mass" vill man i Småland helst fira med en tååta. För vår del 
blir det istället med kååv. 
Karl-Erik tar oss 25 seniorer med på en "åtta", d.v.s. två rundor i anslutning till 
Bräkentorpssjön. Från en klarblå himmel strålar vårsolen mot oss och skapar 
avbildningar i form av långa skuggbilder. Rolf följer oss i hälarna och plötsligt befinner 
han sig framför den vackra sten som bär hans namn. 
Åter vid grillplatsen märker vi att det under tak har blivit mycket ljusare. Bord och 
bänkar har hyvlats av och fönster med plexiglas uppstått mot västra sidan. Doften av 
grillad korv når våra luktorgan som ett klubbslag och vi ser att Britt-Inger redan 
serverar hågade vandrare med grillade "hotdogare" och korvbröd med senap och 
ketchup. Tack Britt-Inger! Man kan lika gärna spisa utomhus tycker flertalet seniorer, 
som vänder sina vackra ansiktshalvor mot vårsolen. 
Nu återstår andra halvan av "åttan" säger Karl-Erik. Lunka på, lunka på, vi har långan 
väg att gå, som barnvisan lyder. Dock går andra halvan fortare och snart står vi vid 
bilarna, vinkande till varandra, sägande "Vi ses igen nästa torsdag". Då blir det 
Vällingasjön. // Vi ses igen, Välkomna då! 
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10 mars 

Det var första morgonen på länge utan 
någon nattfrost. 
Vår vandringsledare Karl-Erik har lämnat återbud. Hosta och snuva hindrar honom 
från att vandra. Det blir en utmaning för mig då, säger Rolf. Jag tror att benen bär mig 
hela den tänkta rundan. Här finns sex sjöar att passera om jag får räkna in Lagaån 
som breder ut sig extra mycket. Alla dessa sjöar har förstås namn, men jag uppfattar 
endast några, Vällingasjön, Tvillingsjöarna och Svenskasjön. I lagom takt beger vi 
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oss så utefter vägar och stigar. Längst bak i kön diskuterar Kjell och jag böcker och 
filmer som innehåller spöklika händelser. Steven King, han har minsann fantasi så 
det räcker till, enas vi om. Plötsligt känner vi oss förföljda och iakttagna. När vi 
vänder oss om, finner vi en Golden Retriever som gärna vill hälsa och nosa. Husse 
finns längre bakom. Nu har vi kommit till mitten av Tvillingsjöarna. Ser ni att de liknar 
två stora lungor och att vi befinner oss på bröstbenet? Säger Rolf. Här ska vi fika. 
Sätt er uppe i backen! Det är lättare att resa på sig igen då. Och visst är det väl så. 
Solen tittar fram och värmer oss lika mycket som kaffet gör. Återfärden tycker man 
alltid går så mycket snabbare, och visst är det väl så? 
Nästa torsdag blir det Prästeboda som bjuder på sin natur. Väl mött då! 
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17 mars 

Prästeboda - Horsnäs är en lagom runda 
Den 17 mars hade högtrycket lämnat oss och molntäcket lyste vitt över oss. Vad 
säger att vackert väder måste vara soligt? Jag undrar vad som uppskattas mest i 
Sahara, sol eller moln? 
Många vackra ting noteras som vanligt utefter vår stig. Röda stugor, blå lekstuga, 
vintersläde, grindar och skyltar. Hästar och kor brukar betrakta oss nyfiket, när vi 
passerar deras inhägnade revir. I övrigt är stillheten på landet väldigt rogivande. Visst 
behöver vi känna av detta lugn ibland. 
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Dagens rundor mätte 6,5 km. Nästa vecka väntar Bräkentorp. Vi samlas då vid 
Finnstugan kl 09.15, eller på biblioteksparkeringen kl 09.00. Väl mött! 
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24 mars 

Vi fann årets första blåsippa här! 
Den 24 mars. 
I strålande vårväder samlades 23 pigga SPF:are vid Finnstugan för den traditionella 
torsdagsvandringen, denna dag runt Bräkentorpssjön. 
Särskilt roligt var att vi fick hälsa Bengt-Olof och Anne-Maj Carlsson, två nya 
vandrare välkomna. 
På torra stigar vandrade vi den något kuperade sträckan innan vi kom fram till 
badplatsen. 
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Där var förödelsen stor, någon eller några hade roat sig med att vända upp och ner 
på toaletten, tråkigt med denna typ av skadegörelse. 
Vi vandrade vidare och kom så småningom fram till den fuktigare delen, vi kunde 
konstatera att det fortfarande återstår arbete med att reparera spångarna. 
Rolf och Britt-Inger hade dock provgått tidigare i veckan och gav klartecken att med 
försiktighet passera dessa. 
Väl framme vid grillplatsen i Bräkentorp möttes vi av ett väldigt oväsen som snart 
upphörde. 
Här städades det vid den nyligen renoverade byggnaden. Kaffet smakade som 
vanligt bra med utefika i solen. 
Väl tillbaka vid Finnstugan så informerade Rolf om att det nästa gång blir vandring till 
blåsipporna vid Ramsås. Det blir också jubileum, det blir på dagen 10 år sedan SPF-
vandringen startade, då med 5 deltagare. 
Väl mött nästa torsdag. 
//Karl-Erik 
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31 mars 

Blåsippor ute i backarna står! 
 
Promenaden den sista mars mätte 6,3 km och utgick från Ramsås kvarn. 
Många var vi som gick (nästan trettio seniorer). Vi gladde oss särskilt över att ha två 
nya pojkar med, nämligen Lars-Ove och Bengt. 
sjön Möckeln låg alldeles stilla och gav ett vackert blått sken ifrån sig. 
Lufttemperaturen steg från minus 4 grader successivt upp till plus fyra under 
förmiddagen. "Jag var uppe i natt och såg norrskenet", sa Sigbritt. "Det var minus tolv 
grader då. De har lovat att det blir norrsken nästa natt också". 
Karl-Erik frågade mig om jag ville berätta om grönstensområden, när vi passerar 
stenbrottet. "Det gör du mycket bättre", svarade jag, "men om du insisterar, kan jag 
dra en skröna om det". Nu passerade vi inte något stenbrott, som väl var. Alla vet ju 
ändå att blåsippor trivs bra där basiska bergarter sakta vittrar och ger ifrån sig viktiga 
mineraler till vår flora. 
Efter fikat ställde vi upp och sjöng "Blåsippan ute i backarna står". Karl-Erik tog 
sedan till orda och kungjorde, att det idag var exakt tio år sedan dessa vandringar tog 
sin start just här. Han överräckte ett vackert kort till våra vandringsledare Rolf och 
Britt-Inger, som under alla år hållt igång detta varje torsdag. En varm applåd följde. 
"Vi var bara fem stycken första gången", sa Britt-Inger. "Det har utvecklats en hel del 
sen dess". Ur sina excel-ark kunde hon sedan läsa ut ett och annat. 
Det har gjorts 4 493 starter. Om man multiplicerar med ett genomsnitt av 6,5 km, så 
har Ljungby SPF:are vandrat 2 920 mil, nästan 3/4 av jordens omkrets. 
Under de 10 åren har vi vandrat 327 ggr, varav Rolf deltagit flest ggr. Sex vandrare 
har gått mer än 200 ggr. Nio vandrare har gått mer än 150 ggr och 21 har gått mer än 
100 ggr. 68 SPF:are har deltagit i minst 1 vandring på någon av de 28 rundorna. 
Nu vill ju inte Britt-Inger skryta, men jag kan nog uppskatta hennes rundor till 320, för 
att inte tala om alla stavgångar hon har varit ledare för runt broarna i Ljungby. 
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Nästa torsdag rundar vi Lagans samhälle i det att vi vandrar Bergastigen. Start från 
Slussen, eller vid bibliotekets parkering kl 09.00. 
Välkomna då! 
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