
Du kommer ingen vart med att grubbla över vad du inte kan, den av-
görande frågan är alltid vad Du kan göra. Projektet Livskraft Söderhamn 
erbjuder dig en rad olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulture-
lla och sociala. Välkommen att pröva på!
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Vandring Nr 2 avklarad
Vandringarna fortsätter  som planerat. Den andra vandringen passerade top-
pen av Ranboberget med fantastiska vyer över vår Skärgård. Moheds cykelen-
tusiaster har gjort ett jättejobb med cykelstigar, som också passar oss vandrare.
I perfekt väder 12-15 gr, nästan vindstilla avverkade vi promenadslingan som 
blev 7 km prick. Terrängen mycket omväxlande.

Vandring nr 3
Sker på Stålnäslandet där man passerar Palmängstorpet och Nilestenen, innan 
det blir lunchdags  på Stålnäs fiskeläge. En liten båttur ingår i vandringen.
1 tim lunchpaus. Grillmöjligheter finns. Vandringen avslutas via Kurshamn till 
Storsand. Sträckan totalt 10 km. Anmälan via livskraft.one.

Aktiviteter på gång
Botanisk Vandring i Linnes anda Kungsgården  19/6 Arr. Norrala Hem-
bygdsf. och Naturskyddsf.
Guidad vandring Norrala kyrkogård 20/6 Arr. Norrala Hembygdsf.
Vandring Stålnäslandet med båtutflykt till Stålnäs fiskeläge 23/6 Arr: Kust 
och Skärgård.
Gudstjänst på Norrala Hembygdsgård 26/6 Arr: Norrala Hembygdsf.
Guidad vandring i Skärså 30/6 Arr: Norrala hembygdsf och Skärså 
Fiskareförening
Vandring Mårdnäs 2/7
Söderhamnspasset: När det passar dig. Visit Söderhamn har kartor och 
startkort!

Österdagarna
Österdagarna med utgångspunkt från Fiskarmuéet Gäddan har genomförts i 8 
år med samma koncept. Nu är det dags till förnyelse eller kanske det blir det ett 
uppehåll några år. Sisata chanserna till den här upplagan av Österguidningen 
med Kapten Westman, madame Jönsson, grisflickorna och Rönäsa. Underhålln-
ing från Ockelbo och Söderhamn. På onsdag blir det hantverksdag med många 
inslag.
Mer information på www.livskraft.one. OBS! Guidningarna måste bokas. Max 
30 pr dag.
Vi finns i Visit Söderhamns stuga i Stryktjärnsparken på Torsdag 1 juli 
mellan kl 1200-1400. för information. Välkomna!

En heldag på Storjungfrun
Den 11 juli blir det en heldag på Storjungfrun. Avfärd från Stenö kl 0900. Vid 
ankomsten till Storjungfrun blir det en kulturvandring via Norra hamnen 
och ner till Toppartall (se bilden) En vacker badplats. Här blir det lunch och 
badtime. På eftermiddagen blir det gudstjänst i kappellet kl 1500.
Taxiresan pr båt kostar 300:- pr person ( Subventionerat pris.) Det finns 25 
platser på Hulda. Bokas senast den 2 juli på www.livskraft.one
Arrangör Kust-och Skärgårdsföreningen

Boulespel för alla
I Gurkparken pågår Boulespel Måndagar och torsdagar från kl 1300. 
Boulesektionen hälsar nya utövare välkomna och lovar att hjälpa er till rätta.
Det tar ungefär tio minuter att lära sig spela boule, men man får hålla på i många år 
innan man behärskar alla taktiska och tekniska finesser. Boule är en utpräglad preci-
sionsidrott kombinerad med otaliga taktiska varianter.
I boule spelar man antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en 
(singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har man tre klot vardera. 
Kloten är av metall och man spelar på grus. Varmt Välkomna, gammal som ung.
Kontaktperson:  Yvonne Johansson 070-8368307


