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Ordförande har ordet!
Hej vandrar vänner.
Så har det första året som ordförande i
Vandrar klubben Lundsbrunn avverkats.
Det blev ett händelserikt och roligt år för
mig. Med stöd, hjälp och samarbete har
arbetet i styrelsen fungerat jättebra.
Förra året var ett bra år för kinnemilarna
med ökat antal deltagare på vandringarna,
även 5 kilometers sträckan har börjat sätta
sig med ökat deltagande. Vår tredags resa
till Kungshamn blev en succé, både
vandringsmässigt och vädermässigt och till slut så hittade vi alla
vandrarna, fast en del i Hunnebo istället för Bovald. Förläggningen i
Fisketången invid bryggan var riktigt havsnära. Badtemperaturen var
bara 18 – 19 * C, men vad gjorde det när det var 25 * C i luften. Vi
hade även en intressant guidad visning på Nordens Ark.
Medlemsträffen på Kinnekullegården med Claes Astin var även den en
trevlig tillställning. Har ni där ”ute” några idéer eller förslag på något
som intresserar er, hör av er till mig så kanske vi kan ordna det till en
medlemskväll.
I år har vi ökat kinnemilsantalet till 18 vandringar, med några nya
intressanta platser att vandra på. Vår Kinnemilsvandring i Lundsbrunn
ingår i en fyra- dagars vandring och äger rum lördagen den 11/5 2013
med starttid 13.00–15.00.
Tredags resan i år går mot Falkenberg och i skrivandets stund finns 5
platser lediga, så hör gärna av er till Rolf om ni vill följa med på en
trevlig gemenskap.
Vi har nu haft vårt årsmöte och fått en ny styrelse, som säkert kommer
fungera lika bra som den förra. Jag ser fram emot ett trevligt
vandringsår och hoppas se er alla 350 medlemmar på vår första
medlemsvandring 17/3 med samling vid Coop Forum i Skara.
Ordf. Håkan Hermansson.

Höstens Kinnemilar
Det har varit 2111 deltagare på de
17 kinnemilar som ordnats under
året. Under hösten har det även varit möjligt att välja en kortare
vandring på ca 5 km. Vandringarna har gått i skiftande väder allt från
strålande sol och vindstilla, till ösregn och blåst. Funktionärerna gör ett
fantastiskt jobb för att få allt att fungera under vandringarna.
VINNARE PÅ NOTERINGSKORTEN VID ÅRSMÖTET 2013.
Monika Andersson
Maria Nilsson
Birgit Augustsson
Ewa Mowitz
Helena Hermansson
Birgitta Fors
Lisbeth Ehrnberg
Lena Gustafsson
Susanne Lidmar
Anna-Lisa Junker
Bosse Gustafsson
Ett stort grattis till er alla!

Kinnemilen hösten 2012
19/8 Den första kinnemilen för säsonen gick från Vinninga gamla IP. Trots lite
molnigt väder så kom 106 personer till start. Vandringen var lagd runt Lillängens
område, där man passerade många små fina torp. Efter halva vägen var det
vätskekontroll för dem som gick hela sträckan. Där bjöds på hemkokt saft! Nytt
för säsongen är att man kan gå en lite kortare sträcka på ca 5km.
26/8 Istrums skogar erbjöd en omväxlande vandring då den innehöll rejäla både
uppför- och nedförs-backar. Under vandringen kunde den som ville och tog sig
tid plocka kantareller. De flesta vandrade hela milen, men flera gick även den nya
sträckningen på 5 km. I mål kom många nöjda och glada vandrare, som tyckte
promenaden var omväxlande och att naturen var riktigt underbar. Sammanlagt var
det 105 stycken som gick vandringen.

2/9 Söndagens Kinnemil, var förlagd till
Källby med start vid Dafgårds parkering.
Detta var första gången som vandringen
startade i Källby. Det var därför roligt att så
många som 111 kom, trots att det hängde
tunga skyar på himmelen. Regnet lyste dock
med sin frånvaro hela dagen och det var ett
härlig promenadväder. Sträckan gick bl. a
förbi Mellomkvarn, Nordskog, Sjöåsen,
Strandvägen, badplatsen och båthamnen.
Denna omväxlande vandring följde också
Pilgrimsleden under en del av vägen, genom
både skog, samhälle och småbåtshamn och
var mycket uppskattad av deltagarna.
9/9 Den fjärde Kinnemilen utgick från gamla
järnvägsstationen i Gössäter. 106 personer
kom och vandrade i det vackra vädret.
Sträckningen gick förbi gamla festplatsen, via Nordskagen och vidare till
Thorsbergs Stenhuggeri. Vid stenhuggeriet var saftkontrollen placerad. Vandrarna
fortsatte därefter över heden. På hedensträckan fanns det många nyfikna och
ganska närgångna kreatur och en del vandrare upplevde detta som extra
spännande. Sista delen av milavandringen följde den gamla järnvägsbanken
tillbaks till Gössäters station.
16/9 Söndagens Kinnemil gick av stapeln i Petersburgsområdet , Skara. Höstens
största deltagarantal noterades då inte mindre än 122 vandrare deltog. Även denna

gång fanns det två alternativ, en slinga på 10 km och en kortversion på ca 5 km.
Vädret var idealiskt för vandring även om regnet hängde i luften. Terrängen
varierade från lättgångna stigar och asfaltvägar till stenig och kuperad skogsmark.
23/9 Norra Härene består av mycket odlad mark men en del av vandringen gick
också genom skogen. Under vandringen gick vi igenom flera gårdar och även
förbi hembygdsgården som flera av vandrarna inte hade besökt tidigare. Det är ju
detta som är så fantastiskt och roligt med våra vandringar! Vi får besöka platser
och vandra på ställen där vi kanske aldrig tidigare varit eller senare kommer att
besöka. Vi hoppas på att flera nya vandrare upptäcker glädjen med detta.
30/9 Efter en regnig vecka kom söndagen med sol och värme när Vandrarklubben
Lundsbrunn åter skulle ut i naturen. Detta gjorde att 121 vandrare kom till start.
Flera prövade på 5 km-slingan som är ett alternativ till Kinnemilen. Det var
mycket blött och halt på stora delar av banan och därför avstod vi från att gå ut på
öarna och spångarna.
7/10 Vandrarklubben Lundsbrunns sista vandring för den här säsongen var som
brukligt förlagd med start vid klubbhuset
i Vinninga. I underbart höstväder med
mycket sol vandrades det genom hagar,
över marker och i skog. Den omväxlande
vandringen med den höga och friska
luften gjorde vandringen extra härlig.
Det var 125 startande och i mål
serverades det kaffe med smörgås.

VANDRARRESA TILL MALLORCA OKTOBER 2012
Höstrutinerna var avklarade och båtarna låg på land. Nu kunde vi åka.
Den 6 oktober åkte vi, Ann-Charlotte, Matti, Maritha och Bosse till
Mallorca och Puerto de Sollér, en gammal fiskeby som ligger i de
vackra bergstrakterna på öns västkust.

Vädret var varmt och gott. Vi kollade utbudet av vandringar och vi
rivstartade andra dagen med en vandring till Muleta och fyren som
ligger ovanför resmålet.
Det var mycket upp och ner men mest upp så det frestade på att gå.
Frågan vi ställde oss var hur något kan växa på dessa ställen när
naturen mest består av berg, sten och grus.
Utmed vägen fanns massor av oliv- och mandelträd. Vattenflaskorna
blev urdruckna men vid slutmålet fanns, turligt nog, kall spansk öl.

Dag 3 gick vi till Deja, en vandring som på kartan såg ganska lätt ut
men.…. det var det inte.
Det var 30 grader varmt och Matti läste kartan så då kan ni ju tänka er
hur det gick.

Vandringen gick mycket uppåt och det var ganska jobbigt underlag att
gå på. Vi kom till Can Prohom, där vi stannade och smakade på
hembakade päron-, apelsin- och citronpajer samt färskpressad
apelsinjuice. Högsta punkten var på ca 300 m. Vägen kantades av oliv-,
mandel-, citron- och apelsinträd och utsikten över medelhavet var

fantastiskt. Framme i Deja var vi både trötta och svettiga. I väntan på
bussen tillbaka, fanns drycker att släcka törsten med. När bussen
äntligen kom var den överfull. Busschauffören lurade oss med
det gamla tricket att ”en ny kommer om 5 minuter”. Efter 1,5 timmes
väntan utan att någon ny buss kom, fick vi tag på en taxi som tog oss
tillbaka till Puerto de Sollér.

Vi stack emellan med kortare vandringar in till Sollér. Under ett par
dagar hyrde vi bil. På smala slingrande serpentinvägar (Mallorca har
bergtoppar upp till 1500 m.ö.h) åkte vi till Puero Cristo och tittade på
grottor. Bilen tog oss även, via kustvägen, ner till Santa Ponsa.
Varje morro'n tog delar av sällskapet för vana att gå strandpromenaden
innan frukosten serverades.
Puero de Sollér är ett jättehärligt ställe att bo, bada och vandra på,
kanske något för vandrarklubben?

Vandringsresa 2013
Det finns i skrivande stund fortfarande ett fåtal platser
kvar till Årets vandringsresa, som går till Falkenberg den
24 till 26 maj.

Vi kommer att vandra i både stadsnära områden och
utmed kusten. Bland annat passerar vi Vallarnas
friluftsteater och Skrea strand, så det finns möjligheter
för den modige att ta sig ett dopp. Ytterligare aktiviteter
är inplanerade. Det finns fortfarande några platser kvar.
Om du vill åka med anmäler du dig genom att betala in
500 kronor på Vandraklubbens plusgiro 490 60 78-3,
resterande belopp 1300 kr ska betalas senast den 15 april.
Har du frågor så ring Monika eller Rolf Larsson tel.
0510-52057.

MEDLEMSVANDRING
Söndagen den 14 oktober hade Vandrarklubben Lundsbrunn sin årligen
återkommande kulturvandring,
denna gång förlagd till
Minnesfjället Lugnås
Qvarnstensgruva. Trots det dåliga
vädret hade ett 30-tal medlemmar
mött upp vid samlingsplatsen för
samåkning till Minnesfjället.Väl
framme blev det en kortare
vandring till gruvan.

Vår guide Helena gav oss där en intressant historiebeskrivning och en
visning av gruvan (för dem som inte lider av cellskräck).
Som avslutning kunde vi inmundiga vårt medhavda fika i kyrkan
lyssnande till stämningsfull gregoriansk sång av munkar.

Medlemsträff
Vandrarklubben Lundsbrunn
bjöd in till medlemskväll på
Kinnekullegården. Efter god mat
var det tid för radioprofilen Claes
Astin. Det blev många och
mustiga historier om olika
människor han träffat på under
sin tid som radioman. Med
dialektens och diabilders hjälp,
blev berättandet ännu mer
träffande och detta uppskattades
av publiken. Många av åhörarna
hade också personliga upplevelser av människorna som berättelserna handlade om. Det var en
mycket trevlig kväll för de ca
100 medlemmar som mött upp.
Claes Astin avtackades för en
mycket intressant berättarkväll.

Kommande aktiviteter
Medlemsvandring
Medlemsvandring 17/3 - samling vid Coop Skara 09.00. Medtag fika!

Tjejsjuan
Arrangeras i samarbete med Lundsbrunns IF och går
i år av stapeln den 7 maj i Lundsbrunn.

4-dagarsvandring
Vi arrangerar en lokal 4-dagarsvandring 9 -12/5
tillsammans med Läckö-Kinnekulle turistbolag,
Friluftfrämjandet och Istrum. Lördagen den 11/5
ingår Kinnemilen OBS starttiden 13.00 – 15.00

Gökotta Den 6/6 - samling vid Kinnekullegården 07.00.
Vandring på Hökensås 9/6 - samling vid Coop Skara 09.00.
Noteringskorten
Var noga när ni fyller i noteringskorten: antalet km, en vandring per
rad, summan längst ner, namn och adress! Och glöm inte lämna in dem
i tid! Det är här vi samlar poäng, så vi kan vara med och tampas om att
bli bästa motionsklubb i Sverige. Samtidigt så drar vi ju fina vinster
med middag för två någonstans.

Stavgång
Stavgångsträffarna anordnas varje måndag. Start och mål är vid
klubbhuset, motionsområdet Petersburg i Skara. Starttiden är 09:30 på
måndagar och alla är välkomna. Mer information Lennart och Gunnel
Gustafsson 0511 – 136 11

Du har väl inte missat …
… vår nya hemsida! Du hittar oss på www.vandrarklubben.se Här
kommer du att kunna läsa om allt som händer i klubbens regi, vilka
som gör vad, vandringar som kommer och sådant som varit. Vi
utvecklar sidan efter hand och hoppas att du som medlem också vill
medverka framöver. Vi som jobbar med detta nu är Kennet Sandahl
som står för de tekniska delarna och Eva Mowitz som snickrar ihop
texten. Vi finns också på Facebook, så klart!

Vandrarnytt!
Vi behöver material till vårt medlemsblad! Du som är medlem får det
här bladet och kan själv medverka till att det blir fyllt av intressant
läsning, tips och bilder. Om du hittar en spännande vandringsled eller
fina skogsstigar i närheten eller långt borta så skicka tips om detta till
mowitz1@gmail.com så kommer det med både i Vandrarnytt och på
vår nya hemsida www.vandrarklubben.se ! Ett hjärtligt tack till alla
som bidragit den här gången!

Kinnemilar våren 2013
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00

Startplats

Skyltat från

24 mars Lidköping Kartåsens industriområde

Väg 44 Skararondellen
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

1 april

Söne Fotbollsplan

Örslösa kyrka
Susanne Henningsson
Tfn 0733540318

7 april

Vinninga gamla IP

ICA affären Vinninga
Viktor Augustsson
Tfn 0739927990

14 april Örslösa, Källstorp

Väg Örslösa , Tun
Ingemar Nyberg
Tfn 0703449479

21 april Källby Dafgård

Källby rondellen
Matti Larsson
Tfn 0705669230

28 april Skara, Brunnsbo

E20 Skara, Skövdevägen
Gunnel & Lennart Gustafsson
Tfn 0730411737

5 maj

Väg 44
Ingemar Nyberg
Tfn 0703449479

Råda Lunnelid

11 maj
Lundsbrunns kurort
OBS! Lördag Start 13.00 – 15.00

Helena& Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

19 maj

Strö Kyrka

Läckövägen Tolsjö
Eva & Carl-Åke Movitz
Tfn 0739855002
Tfn 0731817067

26 Maj

Lidköping Östra Sannorna

Rörstrandsleden mot
sockerbruksgatan
Åke Johansson

Tfn 0702666911

Kinnemilar hösten 2013
Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-10.00

Startplats

Skyltat från

18 aug

Lidköping Sjölunda

Läckövägen
Ann-Sofie & Johan Svensson
Tfn 0767965886

25 aug

Broddetorp

Broddetorp
Lisbeth Ernberg Tfn 0730449012
Marita Johansson
Tfn 0730322541

1 sept

Gössäter gamla stationen

Forshemskorset Hällekis,
Götenevägen
Bo Hellqvist
Tfn 0701890802

8 sept

Hasslösa

Väg 184 Ardalakorsningen
Viktor Augustsson
Tfn 0739927990

15 sept

Petersburg

Skara, Falköpingsvägen
Gunnel & Lennart Gustafsson
Tfn 0730411737

22 sept

Lindärva

Väg 184 Vinnigakorsningen
Hålltorps gamla foderfabrik
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

29 sept

Istrum

Eggby
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

6 okt

Vinninga klubbstugan

Ica affären Vinninga
Helena & Håkan Hermansson
Tfn 0708284829

