
Söndagsutflykter 2022

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende Covid-19.
OBS! Vid utebliven evenemangsannons i PD, är utflykten inställd.

OBS: Samling vid Fensersfors Folkets Hus kl. 10.00 för samåkning till dagens utflyktsmå1.

o Vi tillämpar de restriktioner avseende Covid-19 som gäller vid varje utflyktstillfälle.
o Vid frågor, kontakta Roy Andreasson: 070-257 82 93

Föreningen Vondra i Ronjaland skall:

Verka för att skapa och underhålla ett nätverk av vandringsleder i Fröskog/Fengersfors med
omnejd, under samlingsnamnet Vondra i Ronjaland
Verka för att utforska och dokumentera vår bygds historia och sevärdheter, och synliggöra
dessa utefter Vondro i Ronjoland.

Verka för att, på lämpligt sätt, synliggöraVondro i Ronjalond för lokalbefolkning och

besökande.
Verka för att anordna aktiviteter kopplade till vandring.

För ott skapo intresse och möjlighet till deloktighet i föreningens orbete somt möjlighet för olla ott
under trivsamma former böttre löro könno vår bygd, anordnor föreningen under året
sön d o g sutfly kte r e n I i gt n e da nståe n de I i sto.

Deltogonde i ViR:s vondringor sker på egen risk.

Råd och anvisningar för vandringsdeltagare
. Skor med kraftiga sulor, kängor eller stövlar rekommenderas, eftersom det ofta är blött i

markerna. Använd broddar när det är halt.
r Stavar kan vara ett bra stöd, särskilt vid dåligt väglag eller oländig terräng.
. Packa ryggsäcken med sittunderlag, matsäck, vatten och varm dryck, eftersom vi gör en eller

flera raster beroende på vandringens längd..

. Sist men inte minst - njut dv vdndringen, noturen och samvaron!

Vigår alltid i ett lugnt och gemytligt tempo så att alla ska trivas.
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Svårighetsgrader:
Lätt Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är jämnt, utan trappsteg eller

steniga partier. Vandringsleden är minst en meter bred.
Medel Bra framkomlighet. Hela eller delar av turen går på naturstig. Nivåskillnader som är utan problem

för en person med normal kondition.
Svår Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god

kondition.
Avancerad Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god

kondition. God erfarenhet av friluftsliv är ett krav eftersom leden går i obebyggda områden. Vandraren

måste ha rätt utrustning och bära med sig allt som behövs under vandringen.

Vårprogram2022

Söndagen 27 mars: Historisk utflykt i Fröskog (svårighetsgrod: lött)

Från Fröskogs Kyrka tar vi oss via scoutstugan ner till dammen i Fröskog. Där beses resterna av

kvarn och hammare från järnepoken. Vidare vandrar vi via gästbryggan vid Ärr, förbi lastplatsen för

manganmalmen, upp tilljätteekarna vid Lilla Strand upp till Vikenvägen, passerar på tillbakavägen

Stenorsbyn och Kristinedals Herrgård. Små berättelser ges om allt vi passerar. Hela promenaden

mäter ca 5km.

Söndagen 24 April : Brudkullen (svårighetsgrad: medel )

Brudkullen är det senast bildade naturreservatet i Fröskog. Gammaltallskog, de äldsta tallarna med

pansarbark tros vara omkring 300 år. I branterna finns inslag av lövträd. Förutom gamla träd finns

också död ved och tillsammans utgör de strukturer som är kännetecknade för naturligt fungerande

skogsekosystem. De gamla och döda träden skapar goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar,

mossor, svampar och insekter. Fika vid utsikten över Fröskog och Kristinedalstjärnet. Totalt sträcka

ca L,2 km

Söndagen 15 Maj: Skärbo naturreservat- skogsstigen. (svårighetsgrod: medel)

Vi går orange slinga förbiTorpet Åsen och sedan genom vild, grov och kuperad terräng förbi

Björnidet ner mot Krokvattnet. Sedan gul slinga västerut till Skärbo och via skifferbrottet tillbaka till
utgångspunkten. Vi bjuds en berättelse om Skärbo vid fikat och vi hoppas få se en myckenhet av

Sankt Pers nycklar. Total sträcka ca 4,5km.



Höstprogram 2O22

Söndagen 28 Augusti: Längs Oxakoffs bergskam (svårighetsgrod: svår )

Från utfarten av vägen till Dalen klättrar vi lugnt och fint upp till Oxakoffs bergskrön. Som vanligt tar

vi täta vilo/vätskepauser. Vi följer sedan krönet norrut och njuter av områdets vilda skönhet. Fika

invid branterna. Vitar oss sedan snirkligt ner förbi ett område med gammal och grov granskog till

Pilgrimsledens passage av bäcken vid Koppungetjärnets östsida, och därifrån längs leden tillbaka till

utgångspunkten. Lite kämpig utflykt, men väl värd mödan. Total sträcka ca 3 km.

Söndagen 25 September: Korpskåran utmed Husdalsbergen (svårighetsgrad: medel)

Från P-plats Otto Hesselbomsleden vid Killingen följer vi Husdalsbergen söderut, njuter av utsikten

och pratar lite om Otto Hesselboms livsgärning. Efter ca I,6 km når vi Korpskåran där vi fikar och

den som vill, utforskar klyftan. Vi vänder sedan och går samma väg tillbaka. Total sträcka ca 3,5 km.

Söndagen 23 Oktober: Längs foten av Korpeknatten (svårighetsgrad: svår )

Från parkeringen vid Byn går vi upp till Mellbyn, viker av vägen vid den döda storgranen och tar oss i

obanad terräng förbi eken med en omkrets av 5,5m, upp mot foten av Korpeknatten med sina

raskummel och lodräta bergväggar. Vi tittar in i kvartsbrottet och fika tar vi vid den fina utsikten

mot Byön i Ärran. Total sträcka 2-2,5km.

Novembefl Eventuellt. Beroende av väder och annonseras separat


