SÖNDAGSTURER 2018-2019

Boxholms Orienteringsklubb och Föreningen Krafttaget välkomnar till ännu en säsong med Söndagsturer. De pågår
den 2 december - 10 mars, och det blir i vinter totalt 15 Söndagsturer.

Allmänheten är välkomna till våra Söndagsturer. Det går att promenera till elden (platsen), till exempel hela eller
delar av vägen dit. Vid elden finns en "berättare" som pratar om ett fritt ämne. Ta gärna med fika till elden. Eller
varför inte korv att grilla.

De som vill löpträna kan samlas i Vivåsen klockan 10.00. Men håll utkik, ibland brinner elden ganska långt bort
från Vivåsen, och det kan då bli aktuellt att springa från till exempel Åsbo skola.

Gå in på www.krafttaget.com. Där finns kartor att ta hem för respektive söndag, lämpliga för löparna. Högerklicka
på kartan, spara på hårddisken. Beskär kartan om du vill (i paint eller annat program) och skriv ut det du behöver.

På www.krafttaget.com finns all nödvändig information om Söndagsturerna, och där finns också "införbilder",
alltså bilder som visar hur det ser ut på Söndagstursplatsen (bilder tagna under hösten). Efter varje Söndagstur
läggs ett referat samt bilder från Söndagsturen ut på Krafttagets hemsida.

Elden ska brinna från ungefär klockan 10.00 fram till cirka 11.30 eller när besökarna gått hem.

OBS! Berättande kommer att ske klockan 10.45. Besökare vid elden dyker lämpligen upp mellan klockan 10.00
och 10.45.

Vägvisningen till Söndagsturen består av orienteringsskärmar, skyltar och röd/vita snitslar.

Vi hoppas på en vinter med ett tunt snötäcke och som är fri från stormar. Ändringar i programmet kan vi
självklart bli tvingade till, men vi siktar på att köra enligt programmet här nedan.
Välkommen till ännu en säsong med söndagsturer!
MELLAN VÄSTRA OCH STORA
HERKHULT
Söndagen den 2 december.

Premiärturen äger rum söder om Boxholm
och på östra sidan om riksväg 32. Platsen är
en kulle mellan västra och Stora Herkhult.
Vägvisning utefter Rv 32 söder om
Boxholm.
Eld, vätska: Urban Andersson: 073-3760442
Berättare: Ann-Charlott Feldt

INTILL LILLÅN, LINNEBERG
Söndagen den 9 december

ÅSTUGAN, STRÅLSNÄS
Söndagen den 6 januari.

Denna söndag tänds elden vid Åstugan i
Strålsnäs, helt nära Ingemarstorp, det vill
säga hemma hos familjen Ström.
Vägvisning finns Vid utefter Mjölbyvägeni
Strålsnäs, mellan Öringe och Strålsnäs.
Eld o vätska: Klas Johansson 070-4790467
Berättare: Mikael Ström

SINKAN
Söndagen den 13 januari.

MELLAN LAGNEBRUNNA OCH
SJÖGARP
Söndagen den 10 februari.

Mellan Lagnebrunna och Sjögarp finns en
plan där en del bilar får plats, och där intill
förläggs denna Söndagstur.
Vägvisning utefter vägen mot Lagnebrunna
Eld , vätska: P o L Molin, 070-6070037
Berättare: Catharina Lekander
NÄRA GRÖNA DALEN
Söndagen den 17 februari.

Vid Linneberg men på östra sidan om
järnvägen tänds säsongens andra eld. Det är
intill vägen mot Smedstorp o Råstocken.
Vägvisning utmed gamla Rv 32 mellan
Boxholm och Strålsnäs.
Eld o Vätska: Per Andersson, 070-3451466
Berättare: Johnny Alfredsson

Vid den lilla åttakantiga grindstugan tänds
säsongens sjunde eld. Berättaren Maria har
tidigare fokuserat på gamla byggnader i
arbetet på östergötlands museum.
Vägvisning vid vägen mellan Flemminge
och Ryckelsby.
Eld o vätska: Mats Lönngren, 073-3609040
Berättare: Marie Hagsten

I skogen en bit ifrån Gröna Dalen tänder vi
den tolfte Söndagsturselden för säsongen.
Vägvisning utefter Rv 32, drygt 3 km söder
om Boxholm.
Eld o vätska: Anders Molin 070-2442958
Berättare: Jörgen Auer

MELLAN HESTER OCH BROKULLA (VID
TORPRUINEN JONSTORP)
Söndagen den 16 december.

BRUSAR KARLSBERG 2 (HEMMA HOS
PAUL OCH MADELEINE HÅKANSSON)
Söndagen den 20 januari.

Vi tänder elden vid den andra
hembygdsgården för säsongen, denna gång
vid Hybbeln, hembygdsgården i Åsbo.
Vägvisning strax öster om Åsbo kyrka.
Eld, vätska: Bengt Carlsson, 076-1128297
Berättare: Kjell-Åke Trygg

Vi tar oss denna söndag till en vacker kulle
intill vägen mot Fiskevik o Brokulla. Det är
en kulle på vänster sida strax efter att man
åkt över järnvägen vid färd från Rv 32.
Vägvisning utefter Rv 32 söder om
Boxholm.
Eld o vätska: Jan Lindgren, 51635
Berättare: Bernt Mattsson

HEMBYGDSGÅRDEN BODEN
Söndagen den 23 december

Julen står för dörren och vi förlägger
Söndagsturen till hembygdsgården Boden
och
vid
magasinsbyggnaden.
Som
traditionen bjuder blir det en något
annorlunda Söndagstur, nämligen med fokus
på sång och musik
Vägvining mellan Öringe och Ekeby kyrka.
Eld o vätska: Bengt Carlsson, 076-1128297
Berättare: Gustaf Montelius

I ÖSTERSKOGEN STRAX NORR OM
FÄLLHAGEN
Söndagen den 30 december.

I mellandagarna förläggs Söndagsturen
nedanför ett berg i Österskogen.
Vägvisning vid Kolarevägens slut.
Eld, vätska: Kerstin Andersson 076-8531854
Berättare: Anders Hylén

Denna söndag ska vi hem till Paul och
Madeleine Håkansson
Vägvisning mellan Ryckelsby och Rinna
(vägen mot Särstad och Hogstad)
Eld, vätska: Håkan G: 070-3280084
Berättare: Paul och Madeleine Håkansson

KULLE SYDVÄST OM SÖDRA TIMMERÖ
Söndagen den 27 januari.

På en kulle intill vägen mot Andersbo
kommer elden brinna vid säsongens nionde
Söndagstur.
Vägvisning mellan Södra Timmerö och
Andersbo/Laxberg.
Eld, vätska: Roger Karlsson, 070-2681963
Berättare: Barbro Bornsäter

STRAX NORR OM LÖVERHULT
Söndagen den 3 februari.

Denna söndag tänds elden nära Boxholms
samhälle men ändå på en lite ödslig plats i
skogen. Det är nära det gamla
järnvägsspåret vid Löverhult.
Vägvisning vid Malexandervägen i
Timmerö.
Eld o vätska mm: K-J Norén 070-8280169
Berättare: Margareta Sigbladh

HEMBYGDSGÅRDEN HYBBELN
Söndagen den 24 februari.

INTILL LILLÅN ÖSTER OM
BOCKETORP
Söndagen den 3 mars

Vid Bocketorpabron har vi tänt elden förr,
och denna gång ska vi till en kulle strax
nordost om bron.
Vägvisning utefter vägen mot Malexander.
Eld o vätska: Klas Johansson 070-4790467
Berättare: Ann-Sofie Johansson
FEMHUNDRA METER NORDVÄST OM
LILLA BÄCK
Söndagen den 10 mars

Vi avslutar säsongen med att tända elden
på en ganska lättillgänglig plats nära vägen
mot hammarskog. Som vanligt ska ju
Johan avsluta säsongen.
Vägvisning vid korsningen nära Sinkan
mellan Flemminge och Ryckelsby.
Eld, vätska: Christer K, 070-3010072
Berättare: Johan Birath

