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Styrelsens sammansättning 2021 
Ordförande: Håkan Hermansson                0708284829 

Vice Ordförande: Per-Olof Johansson        0707471664 

Sekreterare: Bo Hellqvist                            0701890802 

Kassör: Leif Augustsson                             0703419159 

 

Styrelseledamöter: Eva Bergström Bryngelsson, Jan-Åke Karlsson, Ann-Charlotte 

Granander 

Suppleanter:  , Matti Larsson, Irma Särnqvist, Åke Bryngelsson, Eva Filipsson 

 

Kontaktpersoner 

Kinnemilskärran:   Jan-Åke Karlsson                          0703015039 

Stavgång:    Gunnel och Lennart Gustafsson   0511–13611 

Klubbhusansvarig:   Håkan Hermansson                      070828 48 29 

Vandrarnytt, Facebook:  Helena Hermansson                     0706409000 

Hemsida:                           Johan Svensson                            0705674040 

  

 

Medlemsavgift 

100kr/år för medlemmar över 20 år, övriga gratis 

Inbetalas på BG: 5207–6114, swishnr:123 38 789 56 

Glöm ej skriva Namn, Adress och Telefonnummer. 

Klubben är ansluten till Svenska Gång och Vandrarförbundet och Svenska 

Folksportsförbundet. 

Postadress: 

Vandrarklubben Lundsbrunn 

Norra Härene Björkhaga 

531 92 Lidköping 

 

 

 

Din medlemsavgift på 100: - är viktig och gör 

mycket för föreningen, glöm inte betala in den! 



Ordföranden har ordet 

Efter en stökig vår hoppas jag på en mer normal Corona fri höst. Trots det har vi satt ett nytt 

deltagarrekord på vårens kinnemilar, vi kom upp i ett snitt på över 200 deltagare per vandring. 

Ett fantastiskt resultat tycker jag. 

Jag hoppas ni har haft en lika fin sommar som jag och Helena. Vi har varit i Lysekil, Skåne, 

Österlen och på Gotland, 250 mil i bil med mycket bad, vandringar och upplevelser. Vi firade 

Helenas födelsedag på Kronovalls vinslott på Österlen, där vi även besökte ”fluff, fluff” Karl-

Fredrik och Mandelmans gård.  

Vandrarnytt kommer till er v.31. Tänk då på att redan nu på söndag startar vi med 

medlemsvandringen till Sure bokskog och Sjötorp. Det finns även en hel del aktiviteter som ni 

kan anmäla er till. Missa inte de datumen! 

                                                         Håkan Hermansson 

Höstens första aktivitet är medlemsvandringen till Sure bokskog med 

Harnäs udde utanför Sjötorp 

Vi samlas vid Rasta i Götene, söndagen den 8 augusti, kl.9.00 

Glöm inte det så viktiga fikat!  

 

Tips! Efter avslutad vandring kan ni besöka Sjötorp och dess 

slussområde.  



DRAGNINGSLISTA PÅ INLÄMNADE NOTERINGSKORT 2020. 

PRESENTKORT PÅ LUNCH FÖR 2 PERSONER PÅ LUNDSBRUNN RESORT & SPA. 

DRAGNING VID ÅRSMÖTET MED VANDRARKLUBBEN LUNDSBRUNN 2021-04-15. 

 

ROLF LARSSON LIDKÖPING                  

KRISTER ANNERGRIM FALKÖPING     

JOHAN SVENSSON FARO/GÖTENE 

GULLVI ANDERSSON LIDKÖPING 

EWA WERNERSSON LIDKÖPING 

LARS-ÅKE ANDERSSON LIDKÖPING 

BO HELLQVIST KÄLLBY 

MARIA NILSSON SKARA 

ANN-SOFIE SVENSSON FARO/GÖTENE 

BIRGITTA ANDERSSON RÅDA 

PONTUS SJÖGREN SÄVEDALEN 

CHRISTINA LARSSON BÖLAHOLM 

GUN BERGKVIST LIDKÖPING 

BIRGITTA FORS LIDKÖPING 

MARITA STRID LIDKÖPING 

IRENE FORS STENUNGSUND 

EV AUGUSTSSON HASSLÖSA 

MONIKA LARSSON LIDKÖPING 

BIRGIT AUGUSTSSON SKARA 

RUNE JOHANSSON VINNINGA 

 

 

 

Grattis till er alla! 
 

 



DRAGNING PÅ STARTKORTEN FRÅN VÅREN 2021, EXTRAVINSTER FRÅN STARTLISTORNA UNDER 

SAMMA PERIOD. 

 2000:-     Jan-Åke Marberg          070-3669347     Rydéns  

 1500:-     Jerry Pettersson            070-5461059     Intersport  

1000:-      Erling Hemberg             070-5130313      Rydéns   

500:-        Maria Höglund               070-8216144      Intersport  

500:-        Roger G Johansson        070-2637074      Rydéns  

500:-        Gun-Britt Alneman        072-3020175      Intersport  

500:-        Bo Hellqvist                     070-1890802      Rydéns  

500:-        Karin Wanner                  070-4912769      Intersport  

500:-        Inger Pettersson             070-6589476      Rydéns   

500:-        Klas-Göran Svensson      073-0449808     Intersport  

500:-        Elisabeth Bredh               073-9829884     Rydéns  

500:-        Elisabeth Walette           073-3706301     Intersport  

500:-        Anders Gustafsson         070-8389434     Rydéns  

200:-        Solveig Markebo             070-7270575    Intersport  

200:-        Ritha Carlqvist                070-6955783       Rydéns  

200:-        Sven-Erik Lööf                076-0472711       Intersport  

200:-        Chatarina Sekund           072-2470268      Rydéns  

200:-         Annika Johnson              076-8215302      Intersport  

200:-         Carl-Olof Engström        073-0501071      Rydéns                   Bo Hellqvist kommer meddela  

200:-         A-C Granander               070-3887549      Intersport               ytterligare några som vunnit  

 200:-        Gunilla Håkansson         076-8246230     Rydéns                     kåsor och buffar.  

200:-         Birgitta Lager                 076-6267333      Intersport 

200:-         Lisbeth Ehrnberg           0730-449012     Rydèns 

 

 

Lena och Helena glada och  

ovetandes om att det snart 

kommer komma 340 st 

 vandrare till Hangelösa 

Bygdegård. 



                                Kinnemilar hösten 2021 

Motion och naturupplevelse. Starttid 08.30-11.00 

Samtliga Kinnemilar är även IVV vandringar 

 Startplats                                              Skyltat från 

8 aug           medlemsvandring Sure bokskog                   Samling Rasta Götene 09.00   

15 aug         Lidköping stadsnära lantgård                       Väg mot Läckö Råda rondellen 

                                                                                                  Kirsten Eriksson 076–3474560 

22 aug         Gössäter                                                            Väg Källby/Hällekis, Götene/Hällekis 

                                                                                                 Marita o Bo Hellqvist 070–5441125,  

                                                                                                 070–1890802   

29 aug         Sparresäter f.d. skogsbruksskola                 Lerdala och väg Götene/ 

Timmersdala. 

                                                                                                 Per-Olof Johansson 070–7471664 

5 sept.          Järpås idrottsplats                                         Väg 187 

                     I samarbete med Vedums dalens nejder.    Chatarina Sekund 072–2470268 

                     Ingår i Sverige vandringen och europén Walking Day. 

12 sept.       Skara Katedralskolan                                   Väg Lidköping/Skara  

                                                                                               Ulla-Britt Larsson 073–3863260 

19 sept.        Otterstad kyrka                                            Väg Lidköping/Läckö 

                                                                                               Eva Filipsson 070–3080474 

26 sept.         Källby Dafgårds parkeringen                    Källby rondellen  

                                                                                                Mats Larsson 070–5244161 

3 okt               Filsbäcks badet                                            Filsbäck 

                                                                                                Göran Digerstedt 073–0704244 

8–10 0kt          3-dagars Brantevik Österlen                                

10 okt             Petersburg Skara                                        Väg Skara/Falköping     

                                                                                                Lennart Gustavsson 073–0411737 

17 0kt              Vinninga klubbstugan                               Vinninga ICA-affären  

 Föreningen bjuder på korv med bröd, kaffe och kaka.   

Styrelsen: Håkan Hermansson 070–8284829 



Medlemskväll 

Vandrarklubben Lundsbrunn inbjuder till 

medlemskväll på Lundsbrunn spa och resort 

fredagen den 12 november kl:19.00 

Vi kommer äta en buffè och få underhållning under kvällen till 

priset av 200:- 

För er som vill sova över finns även den möjligheten! Anmäl 

det då till Eva, så fixar hon det. 

Anmälan till Eva Bergström Bryngelsson på telefon 

0730345025 senast 1 november. 

Vid behov av specialkost skall det meddelas vid anmälan. 

 

 

 

 

 

 



Gunnel och Lennart två medlemmar som har anordnat många fina 

vandringar åt Vandrarklubben Lundsbrunn. 

Gunnel och Lennart startade sin bana i Vandrarklubben Lundsbrunn när pensionen kom in i 

bilden. Sen har de bidragit med många fina vandringar till oss alla. Hur kommer det sig? Vad 

driver dem? 

När Lennart blev pensionär ville Gunnel att de skulle prova på fjällvandring, något som hon 

varit nyfiken på en längre tid, men ännu inte gjort, just då 2002, annonserade vandrarklubben 

Lundsbrunn i tidningar att de skulle ha en kurs i fjällvandring. Det var ju lite som på 

beställning. Både Gunnel och Lennart anmälde sig till kursen. Det blev en givande kurs som 

ledde till fjällvandringar framöver, men innan skulle det övas på att bära packning och vara 

ute och vandra i flera dagar efter varandra. Lennart berättar att ledaren, troligen Ove Sand 

(ordföranden i föreningen innan den nuvarande Håkan Hermansson) sa att det inte är förrän 

på andra, tredje dagen som krämporna kommer och man vet vad man gett sig in på. Gunnel 

och Lennart packade sina ryggsäckar, som skulle väga 12–15 kg vardera. Målet var att prov 

vandra på Kinnekulle i några dagar och det fixade både Gunnel och Lennart. Därefter gav de 

sig iväg tillsammans med vandrarklubben upp till Jämtland där de vandrade från Ljungdalen 

till bla Helags. På väg upp till Helagstoppen var det dimma men på toppen snöade det. De 

skrev i gästboken och därefter begav de sig nedåt igen. Så startade deras tid i vandrarklubben. 

Lennart hade sen 15 års åldern varit intresserad av gångsporten. Han tog kontakt med 

gångförbundet och de tipsade om Allan Scott som då var en inbiten gångare och som även 

startade vandrarklubben Lundsbrunn 1994. Sagt och gjort så blev de fina gångar vänner. De 

ville t.o.m. att ungdomar i Skara, Götene m.m. skulle få prova på gångsporten. De bestämde 

sig då för att bjuda in skolbarn i årskurs 1–6 att prova på gångsporten, barnen fick först lite 

information om gångsporten och sen prova på att gå en sträcka. Lennart minns att han var lite 

orolig att det skulle vara svårt att hålla ordning på en hel skolklass och rädslan var att de inte 

skulle lyssna eller helt enkelt springa iväg ifrån dem. Detta hände givetvis inte. Lennart minns 

det som en fantastisk tid med barn och ungdomar som lyssnade och gjorde som de hade visat 

dem. År 2009 15 maj närmare bestämt, skulle nya motorvägen öppnas i/utanför Götene och 

tillsammans med OK Klyftamon och Vandrarklubben Lundsbrunn så invigdes den 

tillsammans med 1200 skolbarn från Götene där Lennart skulle bjuda på saft under vägen. 

Hur skulle Lennart klara det utan att det blev 1200 plastmuggar slängda utmed vägen undrade 

en del lärare, men Lennart gjorde klart för barnen att alla muggar skulle slängas i 

plastsäckarna och sagt och gjort så blev det också så. Vem skulle klara det idag? 

Gunnel och Lennart har ju under sina år som medlemmar i Vandrarklubben Lundsbrunn 

anlagt många vandringar för medlemmarna närmare bestämt 28 st. Några områden som de har 

lagt vandringar i är Petersburg, sommarland, näsbadet, Brunnsbo äng, Ardala, Götala, 

Uddetorp, planteringen, allt i Skara kommun där de själva bor. Lennart har ordning och reda 

på allt som han har åtagit sig och han har alla almanackor sparade där han kan gå tillbaka och 

titta i vad som har skett i de olika föreningarna som han har varit och är medlem i har haft för 

sig under åren. Tänk vilken skatt att kunna sitta och läsa och minnas tillbaka på. Nu tror inte 

jag att varken Lennart eller Gunnel kanske har den tiden ännu så här vid 87 och 81 års ålder 

för de har en skogsgård i Eriksberg där Gunnel kommer ifrån och där det är en hel del att 

jobba med. Där behövs det sätta nya träd, flera hundra ibland, ta ned träd och vårda skogen 

som är en del av deras passion här i livet. De har ju förstås också barn och barnbarn och när vi 

är där för intervjun är ett barnbarn på övernattnings besök och de har under dagen varit på 

museer tillsammans. Gunnel bjuder på hembakat fika och kaffe. 



Vad är det som gör att de har ett sådant engagemang i bland annat Vandrarklubben 

Lundsbrunn? På den frågar svarar de att få träffa kompisar, social gemenskap, göra något för 

någon annan och att själv få komma ut i skogen och vandra. Dessa två förenings eliter (- oj 

där skröt jag lite om dem, och det fick jag inte göra sa Lennart!) har ju också startat den så 

populära stavgången på Petersburg i Skara, där man varje måndag träffas. Gunnel och Lennart 

värmer upp de som kommer dit med lite gymnastik, och det kan vara omkring 50st många 

gånger. Innan Corona pandemin bröt ut så träffades stavgångarna inne i Petersburg/Gandviks 

klubblokal efter avslutat stavgångsrunda för socialt umgänge och fika förstås. Där 

informerades också om vad som skulle hända i olika föreningar under veckan. Smart! Lennart 

minns också när han redan 2002 introducerade lärarna i Skara kommun att gå med stavar, hur 

folk öppnade sina fönster och ropade, -ni har glömt skidorna! Ja det var den tiden det. 

Lennart, Gunnel och många med dem håller fortfarande igång kropp och själ med stavgång, 

20 år senare. Fantastiskt! 

Lennart har också haft och själv gått i många studiecirklar på vinterhalvåret och i år är faktiskt 

första året på 70 år som det inte var någon studiecirkel under vintern. Lennart är också 

intresserad av att växla några ord med de markägare oftast lantbrukare där han har lagt sina 

vandringar och givetvis är skogen ett viktigt område att belysa i de resonemangen, han och 

Gunnel värnar och är fantastiskt intresserade av hur man sköter och vårdar sin skog inte minst 

nu under granbarkborrens frammarsch i skogarna. 

Dessa två som en är från Luttra i Falköpings kommun och Gunnel från Eriksberg träffades på 

Vara folkhögskola. Gunnel tog det stora ansvaret att vara hemma med barnen när de var små 

och sedan jobba som vårdbiträde men även jobba nattetid med tryckningen av Skaraborgs 

tidning och skaraborgsbygden, 

- det var ju då som jag visste var Lennart höll hus, berättar Gunnel med ett leende. Lennart har 

gjort sin mesta avlönade tid är väll viktigt att säga, på Hushållningssällskapet i Skara med 

fältförsök av grödor. Ja inte är väll det ett dugg konstigt att dessa två har fått vandrarklubben 

Lundsbrunns Ulla Dirfeldts vandringspris. Lennart som den första att få det år 2005 och 

Gunnel år 2013. Tack för att ni ställde upp på en intervju. (Helena och Håkan Hermansson) 

 

 

 

 

 



Höstens resa till Brantevik är fullbokad.  

Ni som vet med er att ni bokat er till detta är inbjudna till ett 

resemöte i norra Härene bygdegård 

tisdagen den 28 september kl. 19.00 

Vi kommer att gå igenom resan, vandringarna och ni är 

välkomna med frågor.  

Hoppas att ni kan medverka allihopa. 

Bilder från årens Branteviks vandrare. Råkulle vandrarhem. 



Kinnemilsmöte 

Ni som kan tänka er att lägga en kinnemil är välkomna på ett 

Kinnemilsmöte. 

norra Härene bygdegård 26 oktober. 

Kl: 19:00 

Där planera vi tillsammans vilken helg som er vandring 

kommer att genomföras. Vi diskuterar även hur man 

genomför en vandring och vad man bör tänka på. 

 Vi äter lite gott också så klart. 

 

Vi vill gärna ha nya platser att lägga våra vandringar på. 

Har du en plats där du gärna vandrar, hör av dig till oss och vi 

kan hjälpas åt att genomföra den. 

 

 

 

 

 

 



Nattsmyg 

 
Start vid Råbäcks gamla turisthotell på kinnekulle 

 

 

 

 

 

(Detta turisthotell finns tyvärr inte kvar utan är rivet) 

31 oktober 

Reflex och ficklampa är bra att ha! 

 

 

 

 

Start från klockan 17.30-18.30 

Tänk på att barn tycker denna vandring är spännande 

och rolig, så låt dom följa med. 



Tomtemarschen 

 

12 december för alla medlemmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

För er som varit delaktiga och arrangerat årets kinnemilar bjuder 

Vandrarklubben Lundsbrunn på en jullunch i Lundsbrunns bygdegård kl.13.00 

För denna lunch behöver vi en föränmälan till Håkan och Helena Hermansson 

0510-535087 

Anmälan senast 1 December 



EVG RESA till Båstad 2022 

Vad är en EVG vandring?  

Det är en vandring där folk från olika europeska länder kan närvara. 

Varje år står ett europeiskt land som värd för arrangemanget. 

Lundsbrunns vandrarklubb stod som värd 2016, det blev en 

fantastiskt trevlig och rolig helg. Många möten med vandrare från 

Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Tjeckien m.m  

Du kan vandra 7km, 21km, eller 42km. 

Skånes vandrarförbund är ansvariga 2022. 

Vi umgås, äter och har en evenemangskväll tillsammans. Bor på 

hotell och åker buss  gemensam dit. 

Ni som har facebook eller tittat på vår hemsida har kanske sett och 

även anmält ert intresse till denna resa. Vi har hittils fått 32 

preliminärt anmälda resenärer.  

Det vore bra om ni som funderar att åka med på detta arrangeman, 

föranmäl er snarast då vi behöver veta om vi behöver en eller två 

bussar. 

 (Ni som redan anmält ert intresse behöver inte anmäla sig igen.) 

 Så snälla hör av er! 

Bindande anmälan kommer att finnas i första vandrarnytt 2022. 

Här är ett glatt gäng 

vandrare på  väg 

 till Evg i 

 Danmark  

 

 

 



 

  Foto: Peter Egonsson,          

simsjön 

                

           

Håka och Elin i Skultorp, simsjövandringen.                                                              Per-Olof Johansson får               

 Mängder av backsippor växte där.                                                                                    Ulla Dirfelds hederspris.                    

 

Brunnhemsberget,  

en av de vackraste  

vandringar jag gått 

 sa en del vandrare. 

Upp till Nycklafallet 

Drog vi oss med rep. 

Foto: Peter 

Egonsson 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens första vandring 

Hangelösa.  

Foto: Götene tidning 


