Simmarp
Söndagstur den 23 december
”Dagen innan julafton, då kommer det väl inget folk…” Ja, så ungefär tänkte vi arrangörer av
söndagsturerna, samtidigt som vi tänkte att folk kanske vill komma bort en stund denna
förmiddag och glömma allt julbestyr.
Eftersom julen stod för dörren beslöt vi att bjuda på lite ”extra”. Vi ordnade en tipspromenad
från parkeringen genom skogen fram till idylliska Simmarp. Promenadvägen var ju ungefär
1,5 kilometer.
Men att SÅ många skulle dyka upp denna dag och SÅ långt in i djupa skogen, ja det kunde vi
verkligen inte drömma om!! Vi räknade till ett tresiffrigt antal besökare, så med löparna (som
ju får vätska vid elden) så var det säkert 120 personer som tog sig till Simmarp. Fullständigt
fantastisk! Men givetvis ENORMT kul!
Gästberättare denna söndag var Johan Birath och att han drar folk; det är säkert. Johan pratade
denna gången, mycket lämpligt, om julen. Vi fick veta om det mesta som hör julen till, och
hur länge de olika traditionerna har existerat. Han pratade om våra dagars stress i juletid, men
också om stressen som förekom förr. Då var det dock stress i form av all skrock som man då
trodde på. Det var viktigt att göra ”så och så”, annars kunde det gå illa! Johans föredrag var
som vanligt enormt intressant, men det vore inte Johan om han inte också berättade på ett
humoristiskt sätt. Besökarna skrattade gott ett flertal gånger!
När Johan började bli färdig med sitt anförande så kom plötsligt Tomten smygande bakom
honom. Väldigt vältajmat! Tomten hade med sig en säck med priser till tipspromenaden.
Undertecknad drog sedan (när Johan pratat färdigt) de rätta svaren i tipspromenaden, och
sedan fick vinnarna komma fram och välja sina priser. Segrade gjorde Ingvar Ahlsén följt av
Britt-Marie Ahlsén. Båda hade 11 rätt. Det fanns ingen på 12 rätt, och inte heller någon med
10.
Nedan följer bilder från söndagsturen vid Simmarp. Det var MYCKET nära att ni inte fått se
några bilder. Min kamera var nämligen borta när jag var tillbaka vid bilen. Jag gick tillbaka
för att leta, men kameran hittades inte. Bengt Carlsson gav sig ut till Simmarp dagen efter
(julafton) för att också leta efter min kamera, och på tillbakavägen skymtade han att grått
snöre i en rishög. Där låg min kamera! Tack än en gång Bengt, och kameran fungerar!
Här följer bilderna:
Klas Johansson

