Vandringar 2010 Våren och hösten
23 februari
Kan ni vandrare tänka er ta ansvar för en Tisdagsträff i vår
Den frågan vi av pastor Teta Backlund får
Roland tog befälet och samlade skaran
och den 23 februari var det dags att presentera VARAN
Vi går över daggstänkta berg blev rubriken
Gunnar som ledare och Lennart skötte bild-automatiken
Ingvar, Stig N, Kurt och Roland förnöjde publiken
Stig Allan och Pia sjöngo och Britta fick sätta sista repliken.
20 Maj
Det kom ett ”Bö” från Stig och Birgitta
nu är det rätta tiden att vid Ålsjön vitsippor betitta
kallelse gick ut och det var sju som den mottog
det var en ögonfröjd och vitsipporna i värmen mot oss log
Från Hällmyra via Vintjärn Stig till Ålsöstigen oss tog fram
såg en Räv och ett märkligt Hackspetthål på en granstam
vandrade spången runt genom Östansjöbyn därefter
efter 4 timmar var vi vid Hällmyra åter utan protester.
7 oktober
Det var en regnig morgon vi vaknade till
det är ju inte alltid vädret är som man vill
det var på Svartboklint vi räknat med att ta oss opp
431 m över havsytan till bergets topp.
Fika det blev runt iordningsställd grillplats sida vid sida
beskådande Nerlunds engångsgrill som tycktes liida
Nu har vi bestigit ett av Hälsinglands högsta berg
och åkt genom landskap där naturen prunkat i färg
14 oktober
Idag är det höstens promenad nr 2,
men med jägare, vapen och älg vad kunde vi gå?
Jo längs SJ-spår, till stadens näst högsta utsiktsplats vi når.
Där står vi förundrad över vår vackra stad,
innan vi fortsätter vår sköna motionspromenad.
Mot Hällmyra går sedan vår färd,
efter fotbollsplanen kantas den av nyfällda träd.
Så svårt det var att hitta fram till fikat,
fast vi varit där och tjuvkikat.
Sedan gick några hem och var ganska trötter,
värst hade nog Birgitta med sina onda fötter.
Men vad alla ändå hoppas på,
är att hon även nästa torsdag med oss skall kunna gå.

21 oktober
Nerbanatad Hamreled mot Norrala vi testar på
frusen är marken det är lätt att gå
finfina stigar, skogens står rak, allt ät underbart
medan en del gänget bara undrar är det inte kaffe snart.
Vid Styvsjön kl tio fyrtifem är stunden kommen
att lätta på termoskorken känna aromen mot gommen
nu blir det slut på gnölet och vi vandrar vidare mot Kursil
tar vägen förbi Styvje, tre timmars friskluft på en mil.lång.
28 oktober
Onsdagskvällens regn har under natten dragit bort
Kamraterna skall på turne nu gäller det att gå fort
vi startat i Bromsäng, Stig och Roland i täten
går genom Köviken och passerar järnväg från tiden förgäten.
Kommer till Stormorshäll efter 50 min
sitter i solen på verandan och av matsäcken njuter
vi var nio som var med på denna bedrift
alla var nöjda utom Nerlund som funderar på ytterligare ett skift
4 november
Vi är inne i Allhelgonatid och medföljande gravsmyckning
men inte kan vi missa veckans motionering
tio i trenne bilar mot Svartsrännans parkering
vandrar vi iväg med stavar och luvor samt annan mundering.
Följer huvudstigen fram till Petterssons stuga som brunnit
ser bara grunden och sot efter stugan som försvunnit
fikar på udden ser några svanar och en havsörn jagande mat
begrundar före hemfärd anslagstavaln med Lennarts renoveringsresultat.
18 November
Med vinden pinande mot oss traskar vi på Stenöreservatet
det är Lettlands nationaldag, undrar vad dom får på fatet
vi vänder norrut får vinden i ryggen efter östra stranden
några slår åkarbrasor för att värma handen.
Kollar Källskärs anslagstavla och går efter Glads inhägnande harang
intar vårt fika på Båtklubbenn i Brittas restaurang
går en sväng norrut mot bruket Tönshammar
inna vi via Lötviken bland våra bilar hamnar

25 November.
Söderhamnsån är isbelagd och Kattegatt ligger vid kajen kvar
vi tar kurs mot Forsbackabron och Maden som miljöcertifikat har
blåser kraftigt från nord så vi viker av mot Vågbro
Ola är med och har halkat så han sätter en brodd på sin sko.
Vid Hedins Bygg f.d Verners viker vi in i skogen snår
Chili går först och letar efter diverse spår
en kullblåst tall tycker Stiog blir en bra fikalokal
kommer till Norrberget och vidare till våra bilar efter dagens KVAL.

2 December
Åker mot Mohed, termometern visar mången minusgrad
och från Palmiaverken startar vi dagens promenad
Tretton är vi och tränarn blir överraskad med ett paket
innehållet kan man gissa, men ingen säkert vet.
Efter tre och en halv km, är vi framme vid Kallebostuga
där Ingvar och Åke parkerat var sin fruga
brasan sprkara och ärtsoppan smakar mycket bra
bättre än så här kan man en vinterdag inte ha.

Vandringar 2011 Våren och hösten
5 Maj
Långbrosbodarna ett paradis i bästa vitsippedress
dit vi beger oss för att vandra, njuta och bara vara utan stress
vi var tretton personer och en liten hund
Fyra bilar tog oss dit upp och Tynong som vägvisare åkte först,
en kort promenad först för att tillfredsställa vår vandrartörst.
sedan matsäcken fram på Lennart Perssons brygga vid sjön
och bjudna vi blev av Tynong på korv, med uppskurna ”brön”.
22 september
Septembersolen tränger genom molntäcket trots att regn är utlovat
vi ändrat på rutten och styr mot Stugsund vårt trav
följer färden genom brädgård som en gång utkomst gav
men som nu sedan länge gått i sin grav.
Vitmossavägen, Björnmossavägen och Fålnäsvägen skymtar förbi
kommer till Färssjöns vindskydd och slår oss ner däruti
”Tränarnas” smörgåsar ligger kvar på bordet, men han fick en av Tynong,
innan vi vandrar vidare över Färssöbäckens breda spång.
28 september
En vandring med vänner att få se
när man med bil från 83:an tar av mot Belse
storslagen natur det är för ögat en fröjd
börjar gå på 100 meters nivå och kommer till 277 meters höjd.
Förbi Lillheningen och Hälsingeledens orangefärgade markering
vi hamnar vid Bältbosjöns solbelysta uteservering
skev våra namn i därför avsedd bok i skidklubbens stuga
Ja det var en vandring och alla tolv förtjust sig buga.
6 oktober
Startar från Sandarne Gussistuga vår torsdagsvandring
vi följer Ljusnelöpets nyröjda och orangefärgade markering
för fikarast tar vi oss upp på Gussibergets topp
ser holmar i havet och Vallviks fabrik nedom Ljusnans utlopp.
Ser i väster Högbrunns-Rambo-01-Kas-Gull och Troll,
det är berg som Roland beskriver i horisonten på långt håll
går sedan lång och tråkig skogsbilväg över hyggen
en tröst i bedrövelsen är att vi slipper myggen

13 oktober
Det blåser frisk nordvästlig vind men solen den ler
när vi mot Mohed för vandring Florsjön runt oss beger, Gunilla och
Rolf är med första gången, men utan stavar
hänger med bra när vi gamla vägen genom Näcktjärn passerar.
Högbacka och Östra Flor drar vi genom med fart
men undran kommer när klocka är 11 är det inte kaffe snart,
från Näset vi till Böle efter fika och Gunnar får vila och en banan
kommer efter 195 minuter till Mohed och tar bilarna till stan.
20 oktober

Dagen är kommen så börjar julpsalmen, ej så känd, hur det nu kan bero,
men vi är taggade för vandring och styr våra bilar mot Glösbo
15 personer mesta deltagare för vandringar i höst
Tynong och ”Tränarn” har rekat, om det kan vara nån tröst.
Finfina stigar genom tallbevuxen skog där vi går fram
rastar vid Skidtjärn, Rengsjöbornas egen plaskdamnm
tar en runda runt Skidtjärnsberget och hör Tynong berätta
hur han vatten fann, och vad en slagruta kan uträtta.

27 oktober

Nog måste man säga, att med vädret vi haft tur
när det är dags för torsdagsvandrartur med struktur
Paret Vandin ville visa Berggviksbygden har att bese
Bölegata, Mickelbergsväg, Skidväg, asfalterade vägar till en början bege
Snart Rolf hojtar till. Nu tar vi rast för fika och vilar
bakom nedlagd NTO-lokal. Nu verkstad för uttjänta bilar
Ser Sunnanå, sedan genom Böle, en av O-ringens vackraste målplatser
kommer vi torrskodda till IOGT-NTO efter 3 timmars strapatser.

3 november
Vi blev inte så få som vi trott
var det på Stugsunds nyanserade udde det berott?
Eva startande i vår promenadgrupp
tolv vi blev när Stig Karlsson dök upp.
Till känt vindskydd vi gick för att matsäcken inmundiga,
Men vad vi saknade Gunnars texter så underfundiga.
Från Färssjön förbi Saras sten längs skogstigen vandra
för att vid järnvägsbron ta ett veckolångt farväl till varandra
Britta Hultkvist

10 november

Åter en torsdag och Kattegat är över ytan upptagen
ytterligare ett bekymmer för att lägga till de kommunala uppdragen
Tolv vi är som börjar gå via Vintjärn, då ”Tränarn” går på nock
Roland får axla ansvaret att till Ålsjön leda denna flock.
”Tränarn” tog bilen till Ålsjöreservatets parkering
gick till fågeltornet för gemensam inmundering.
Det milda vädret gör att många fåglar i Ålsjövattnet dröjer kvar,
gänget går vidare med Hällmyra som mål, längtan till nästa torsdag är uppenbar

17 november

Nerlund har aviserat att vandringen blir lång
temperaturen är på noll, premiär för långkalsong,
Vi åkte mot Rengsjö och tog av i Västra Böle till vägs ände,
vandrade sjönära samt stiglöst då vi till Västbyvallen anlände.
Fika och grilla i solskenet vid Öjungens klarblå vattenfat.
Lennart, Åke och Ingrid gick före för inbokade mandat.
Efter grillrengöring och lummerletande fortsatte vandringen sjön runt
och konstaterade med glädje att Sunes och Stigs förslag var inte så dumt.

24 november
Från sommarlikt Källvik vi går, då hörs ett rop, här är morsan född,
en del är långt före andra stannar och lyssnar förströdd,
ser resterna av ångbåtsbryggan i ännu ej etablerat Djupvik
efter en timmes promenad passeras vändplan i Utvik.
Går förbi Morvikstjärn där Bengt och Gunnar käkar banan
kommer till fikat på Vårdbergets topp i en lång karavan.
Från berget ser vi Söderhamnsån mynna ut i öppet hav,
går vandringsleden norrut till Källvik varifrån vi oss begav.
1 december
I år verkar snön svår att få
för oss är det bra, då kan vi fortsätta att gå.
Startade mot Forsbackabron där Kurt demonstrerar brunnen som vattnet
i våtmarken reglerar.
Förbi gammal skola och kurs mot Malas mast
hem till Anderssons där vi tog rast.
Lennart på morgonen goda muffins hunnit baka
dessa mumsade vi för att sedan gå närmaste väg tillbaka.
Britta Hultkvist
8 december
Tolv personer kom till Stenö för promenad.
Britt håller tal som gör ”Tränarn” glad
och överlämnar ett rött paket, sedan hon stigen finner.
Vi kommer efter rad med näsor som rinner.
Det är spårsnö när vi går Dammsjön och Storsjön förbi.
Vi går mot solskenet till Pipsjön, där det fika skall bli.
På återvägen ser vi Lötvikens inbjudande blankis,
avslutar vid Stenöorn där växtligheten nu är enbart kråkbärsris.

Vandringar hösten2012
20 september
Tretton det kom för att runt Skatön vandra
Tre debutanter som lätt hängde med oss andra
Högt vattenstånd gjorde att vår fikastund
vi fick ta innan revet med utsikt mot Penninggrund.
Havet är klarblått och solen den skiner
inte ett spår av fru Ankarbergs kaniner
7 km det blev, en bra början
och tack till ”sanerarna” som fixat bort sörjan.
27 september
Björntjärn ett utflyktsmål vi ej varit förut
Birgitta och Stig lotsar oss dit tillslut.
Ett morgonregn upphör då vi börjar gå
bra tiomat det kan man påstå då.
En del satt inne andra ute för fika
och på en fiskare i gult och ensam trut kika.
En präktig Regnbåge blev fiskarens honorar
och vi vänder åter och konstaterar att bilarna står kvar.
4 oktober
Vaknar på natten vid ihållande regn, önskar väderomslag
till dess vi skall ut och gå på kanelbullens dag.
Vi utgår från Sandarne bussgarage och ”Tränarn” tar ton
roligt att se er ,och så många idag är vi aderton.
Sågverkstrampet vi följer, genar en del
efter dryga timman fika vid Åsbacka brädgårds norra del
vi ser stadens bogserbåt glida förbi på fjärden
innan vi drar söderut och på Långrörsgatan avslutar färden.
11 oktober
Solen skinere hösten är här, önskeväder för promenad
vår rekande värdinna Ingrid går först i en långan rad
vi tar mostigen mot Stortjärn där det jobbas med OKB-förstärkning
går unde E4 vid styvje och fikar och mår i södersluttning.
Jon Svensson bygdehelgon, himlaprins på en sten det står,
det läser Alf och Gunnar innan de till fikat går.
Sen blir det skog och skog innan vi Norrberget når
och Ingrid en eloge för en lyckad vandring får.
18 oktober
Inte heller denna dag behöver vi paraply
vi åker Forsbackabron till ”Antons” i Fridsbacka by.
”Tränarn” tar över och leder en flock på 20 personer berättande vad
han minns av tiden i Marihill och Stenåker.
Borta är ”rodden” å Kasernerna Peking och Jerusalem

borta är skolan, Knörras och Konsum där Forsners hade sitt hem
Vi förundras över betongfundament som på marken finns kvar
det är underlag för flistransportör från sågen till pråmar
som till Sandarne drar.
25 oktober
Termometern visar under noll, det är dags för långkalsong.
Wallners har rekat en vandring 1 mil lång,
bil till Inaängarna där det ligger balar innehållande ensilage
som är tänkt som foder till någon komage.
Vi vandrar förbi Wagners jaktreservat
på frusna stigar går det lätt med fart
en ny Styvgubbe beskådas innan fikat når
och sedan skövling av trattkantareller som inbjudande står.
1 november
Allhelgonadagen i all ära
vad skall den för oss vandrare i sitt sköte bära.
Vi utgår från Storsand med Lennart i täten, Sälvägen förbi Nilestenen
till vägs ände där vi ser stenar och öar i Bottenvikens vatten.
Följer stig över stock och sten och nerfallna stammar
kommer till Korshamn för fika i strupar som dammar
Alf informerar om Farfars stuga, lite nostalgi
på återvägen går vi 14 vandrare, många påkostade palats förbi.
8 november
Vi går från Varberg och Alf berättar om gubben Olle Glas
ett människoöde som gick i kras
vi är många räknar till ostraffbara tjugiett
kommer till Jonskär för fika som vi hemma förberett
Lilian är med första gången har som oss andra med vädret tur
att få vandra på upptrampade stugor i Guds fria natur
Vi tar emot Holmen och snuddar en bit av Snugge
tackar Eva och Alf från gänget framfört av Gugge.
15 november
Från Sjetteneåsen efter väg mellan OK och E-fyra
denna soliga dag vi stegen mot Skogbo skall styra
vallen där Remstabönderna haft många svettiga dar
går förbi Redins snidade ytterdörrar och Alebosjöns vattenyta så klar
In i skogen till vänster och undrar, vart hän skall det bära
det som på kartan såg ut att vara så nära,
vägen vi fann och all för Nerlund händerna klappa
innan sista rycket för att bilarna finna och hemåt scappa.

22 november
Vädret är molnigt på vad det kan bero
inget that om kaffe, alla följer Rolf i lugn och ro,
vi går mot Villsjön runt i motsols varv
från början fin stig, men nu röjningsträden kvar, anses som slarv
Fikat intas vid f.d. Erik och Margits stuga
och hitintills har ingen till denna rast låtit sig truga
fortsätter längs stigen ser sjöns blanka vattenyta
och passerar stugor som med sjöutsikt kan skryta.
19 november
Vinterns andra snöfall är ett faktum vi fick några centimeter
Sune har namnsdag, han är hemma, magsjuka som det heter
vi går genom Humlan, in på Olsviksvägen därefter
Från Boskär en blöt stig i början mot Idfjärd fyra kilometer.
Kl 11.00 fika på vallen bland grånade stugor
skönt sitta i lä framför Ingrid & Kicki slippa myggor och flugor
Idfjärdsvägen som nästa igenväxt har jag kört bil
kommer åter till stig vi gick nyss och skogsbilväg fullbordat vår mil.

Vandringar 2013 Våren och Hösten
16 maj
Örbodarna, var ligger de? Och hur kommer jag dit?
Det var frågor jag fick när jag inbjöd till visit,
när vitsipporna som vackrast står under blom
vi blev nitton som kom och betraktade denna naturrikedom.
Här har funnits varg och björn i skogen runt vallen
och pigor som vaktat djur sedan de lämnat mjölkpallen
Olle Andersson Hanebo berättade hur det var förr i tiden
vi fick låna hans stugtomt för fika vid elvatiden.

Hösten 2013
26 september
Vi utgår från Norrhäll där korna går och betar
pratar med Karl-Johan och sedan stigen till Fänsmyra letar.
Finner den snabbt då solen skiner och det över vallen andas frid
kommer till Villsjön och förmiddagskaffetid.
Vi gått nygrusad skogsbilväg, sett prydliga vedtravar
Vem har åstadkommit dessa säg?
Passerar minibadstrand där Pia efter fruktstund dröjer sig kvar
en fin promenad då höstens färger blir alltmer uppenbar.
3 oktober
Solen skiner, det bådar gott för vår stavgångstorsdagstur
Oj,Va folk som vid Stenö kliv bilarna ur
24 personer plus en liten jycke
Janet, Kjell och Bengt-Olof vill också vara med och gå ett stycke.
Vi går runt pipsjön och kommer till vår fikarast
då Lennart saknar Chili och reser sig med hast.
Jag går bakspår och ser om något hänt
men tack och lov vi finner henne bakom bilen väntande bekvämt.
10 oktober
Vi planerat mot högre höjder ta oss upp
men regnet tryckte os ner en ovälkommen kupp.
Vi drar ut till Källvik och går en utmärkt led
kom till Golfbanan och i en Bungalow slår oss ner.
Vi blev bara 8 som kom till denna promenad
Nerlund går först och vi följer i diciplinerad rad
passerar nedanför Vårdberget mot Djupviks centrum
konstaterade vid bilarna, promenaden blev inte så dum.

17 oktober
Tiden för älgjakt årets stora slakt
är nu inne då jägarna i skogen visar sin makt
Bäst då ta det lugnt så Börje får förtroendet
och leder oss in på nedlagda Granskärsspåret.
Vi går västerut upp på Västra berget med vidunderlik utsikt
slår oss där ner runt utsatt bord helt strikt
Vandrar sedan söderut mot Lönns busgarage
vänder norrut och tar järnvägsviadukten mot bilarna och dagens
sista ”stavtage”
24 oktober
Vi blev 21 ”Hurtgullar” som kom, en var debutant
det var Per , som fått ledigt från stadens postanstalt.
Vi far mot Inaängarna och Wallströms fäbodar, där vi kliver ur våra
bilar,
går över sockengräns till Norrala där en ny Styvgubbe står och
plirar
Kurt leder oss in på Mostigen och Styvsjön för fikarast
där var det många som ut i svampskogen gav sig i kast
ledet blev långt när vi till grävningar i naturen
Norralaborna har hämtat sand att fylla innanför kyrkogårdsmuren.
31 Oktober
Vi 13 utgår från Svansjövägen efter biltransport läng E4
och nu mot Norrbränningen våra steg styra
Väg som är bättrad för timmertransport där vi möter en lastbil
går vidare genom en allé av timmervältor efter en halv mil.
Det är den trettonde och mycket gick
men vi passerar genopm Gullgruva, vackert namn från svunnen
epok
Kommer till Svansjön dit vi skulle och ”tränarn” fattar ingenting
avslutar med Lennarts ord att någon annan borde skriva om denna
vandring.
7 November
Nyhetsradion proklamerar om ökade miljöutsläpp
så vi lämnar bilarna i stan och fattar vår vandrarkäpp
Över Forsbackabron förbi skolan, går förbi en gård där hundarna
skäller
vandrar vidare mot Humlavägen som gäller
Finner en stig runt Mala till Darrvik och Lennart för fika
gemytligt sitta inne och på Hedemorahönsen i hagen kika
Bästa fikastället för vandringar senaste åren
slippa frysa om fingrarna när vi intar kaffetåren.

14 November.
Vi är ett 11-mannalag med 5 reserver därtill
går sågverkstrampet söderut ser avlövade björkar i Mariehill.
Får fortlöpande information om gångna tider av ”Wisen” Nerlund
som tar oss vidare till Ullbacka för dagens fikastund
Vandrar så vidare mot Jungfrukustvägen över viadukten
går genom Lugnet ser prisbelönta hästar och känner lukten.
Ser Prästmyran och Färssjön på återvägen där röjning pågår
att förbinda Stugsund med Hällmyrans preparerade skidspår.
21 November
11289 steg och 7,3 km, blev det att avverka enligt B P-s stegräknare
såg ingen Bäver men tydliga spår efter dessa gnagare.
Skön promenad där damerna svarade för tempot
och Stig K, ville kolla om isen lagt sig på ”Grötfatet”
Fika i det fria vid Gussusjöns västra strand
Går under OKB ser vedtjärnarna på vänster hand
Det mulnar på och lätta snöflingor börjar falla
kommer till Holmtjärn och tar plats i våra bilar så kalla.
28 November
Åker till Hällmyra för att börja vandringen vår
det är lite knaggligt och halt där vi bakspår går
Kommer till Djurkyrkogården, en cirkuselefant sägs funnit ro
går vidare väg där man mött både björn och lo.
Det sedvanliga julpaketet på tacknämligt vis
och ”nödrimmet” enligt Britta har sitt värde och pris.
Vi fikar på långbänk vid Stormohällsstugans veranda
tackar varandra för hösten och börjar mot bilarna vandra.
5 december
Inte en badande najad
sågs när vi vandrade runt i trakten av Stenö havsbad
På anslagstavla i Lötbäcken ser vi Nerlunds farfar
vi vandrar vidare stig söderut, för nu är det nudistbadet som drar
I fågeltornet fyller vi tvenne våningar
lyssnar till ”Tränarns” verser innan vi på frusen mark drar
Går påkostad gångväg förbi badstrand och camping
skiljs vid bilarna med löfte att i vitsippstid slår Tränarn en pling.

