Friluftsfrämjandet Finspång
Vandringar: program våren o hösten 2019
Det är snart dags att ge sig ut på de upptrampade stigarna i skogarna runt om oss, men än är det för
mycket snö och is på stigar och småvägar. Vädret får bestämma när det är dags för vårens första
vandring. Blir det en tidig vår kanske vi kan ha den första vandringen redan i mars men det blir i så
fall på kort varsel.
I april blir det en vandring under alla förhållanden.
Program för vandringar under våren 2019:
Söndagen 28 april
Det tillkommer varje år några nya naturskyddsområden i vår närhet. Vi bekantar oss med några av
dem.
Vandringen blir 10-12 km och vi tar en lång rast med tillfälle att grilla över öppen eld. Dessutom
blir det minst en kaffepaus.
Samling på Siemens parkering vid huvudentrén kl 0900.
Maj v21 ( onsdag 21/5 – fredag 24/5)
Det finns ingen plats i världen som är vackrare än en svensk hage mellan hägg och syren. Man kan
uppleva det hemma men vi fann i fjol en plats där naturen, just den här tiden, är något alldeles
enastående
Vid förra årets vandring vid Varnhem så avverkade vi några mil av Billingeleden. I år blir det några
mil till bland alla tusen vilda blommande körsbärsträd som växer där.
Resrutten:
Finspång - Tåkern – Omberg – Gränna – Mösseberg(övernattning) – Billingeleden – Läckö –
Främjan(vandring) - Kinnekulle(övernattning, vandring) – Askersund(fika) - Finspång
Det blir således två övernattningar på vandrarhem eller stugby. Det går att korta av turen för den
som inte kan vara med på hela.
Anmälan till till turen skulle jag vilja ha senast 15 mars för att kunna göra en bindande bokning av
boendet.
September v37 ( söndag 8/9 – fredag 13/9 )
Fjällvandring måndag till torsdag, Ankomst söndag. Avresa fredag.
Det finns mycket kvar att utforska i härjedalsfjällen. Är ni nyfikna på Norge så kan vi ta oss en tur
in där och slita lite på deras fjäll också. Boendet blir som vanligt Bruksvallslidens fjällhotell.
Till den turen vill jag ha en preliminär anmälan senast 15 maj,2019.
Återkommer med fler detaljer i början av maj 2019. bl.a. pris.
Oktober och november ( datum spikas i september)
Vandringar i ”närområdet”.

