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Pargasiternas bowlare har anlänt till 

Estlandsbåten Megastar i Västra Hamnen, 

Helsingfors och styr snart kosan mot 

Tallinn under ledning av Seppo Rajamäki 

(röda byxor). 

 

Medan pargasiterna väntar på att 

bowlingbanorna i Bowling Akadeemia 

(Mustamäe) oljas in sätter man sig ned i 

bowlinghallens trappa. 

Tremannatävligens medaljörer: brons Tom Eriksson, Anki Rajamäki och Björn Lindholm. Guld Jan-Erik 

Silvander och Gretel Jungarå. Silver Harriet Skärström, Per-Olof Karlsson och Seppo Rajamäki. 

Allmänt skratt när tremannatävlingens Tom Eriksson får sitt pris av tävlingsledaren Seppo Rajamäki.  

 

Första dagens avslutningsbild utanför bowlinghallen i Tallinn och individuella tävlingens bästa Seppo 

Mattila och Maje Grönholm. 

Foto: Stig Kavander 
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Från Pargas busstation 11.09.2019 kl. 6.30 

med Thomas Grönholm som chaufför och 

Launokorpis buss var 25 bowlare tidigt på 

morgonen färdiga och ivriga att åka mot 

Helsingfors och vidare mot Tallinn. 

Pargasiternas bowlingresa har blivit en 

tradition varje år som ett öppningsevenemang, 

oftast på detta sätt. Från Helsingfors åkte vi 

med Mega-Star mot Tallinn, och efter två 

timmar var vi framme i hamnen i Estland. 

Thomas stod redan med bussen och öppna 

dörrar och väntade på oss, dessutom var vår 

guide Katrin Stalde också på plats, hon följde 

med oss ända till hotell Tallink Conference 

and Spa. Efter incheckningen var kvällen fri 

enligt egen smak. En del ville vila sig och 

andra tog en runda till stan.  

 

Torsdag 12.09.2019! 

Efter en väl utvilad natt och hotellets dryga 

morgonmål och andra morgonsysslor på eget 

vis var det tid att fara och utföra det som var 

resans mening i Tallinn. Thomas tog oss med 

bussen till ”Mustamäki” som var resans mål. I 

Akadeemia bowlinghall med 16 banor spelade 

vi en färdigt utlottad 3-manna lagtävling med 

9 serier. Tävlingen tog en och en halv timme. 

Efter tävlingen var det kaffe med smörgåsar 

samt prisutdelning till de tre bästa. 

1. Silvander J-E och Jungarå G.    1379p 

2. Rajamäki S, Skärström H, P-O Karlsson   

1330 

3. Eriksson T, Rajamäki A, Lindholm B. 1306 

 

Prisen var något ”vått och gott”.  

Kvällen firade vi tillsammans på Kochi Aidad 

restaurang nära hamnen med en diger buffet. 

Maten var väldigt god och efterrätten med 

bärtårta och kaffe smakade bra. Sedan var det 

dags att åka till hotellet efter en lång dag för 

att vila upp oss inför nästa dags tävlingar. 

 

Fredag 13.09.2019.  

Morgonen började på samma sätt som dagen 

innan, med likadana förberedelser. 30 

minuters bussresa till bowlinghallen där nya 

spel väntade oss. På torsdagen spelades 6 

serier och fyra bästa damer och herrar fortsatte 

till finalen. Resten bowlade i egen takt i två 

timmar. Vinnarna fick varsin pokal. Efter 

bowlingen smakade kaffe med smörgås bra 

innan vi tog farväl av hallen och styrde färden 

mot hamnen. En liten omväg hör nämligen till, 

”Super Alko” förstås. 

 

Till Helsingfors anlände vi 19-tiden och 

hemma i Pargas var vi igen 21-tiden. 

Bussresan Helsingfors-Pargas var denna gång 

ovanlig. Inte ett ljud hördes i bussen under 

hela vägen hem.  Allt ”bränsle” hade väl blivit 

i bowlinghallen i Tallinn. Inte ens vår glada 

och trevliga Stig Kavander med sitt klingande 

skratt orkade längre. 

Allt som allt var resan lyckad. Alla var glada 

och på glatt humör. Ett fint gäng med till 

Tallinn trots att vädret var höstligt med regn 

och sol vilket inte störde då vi hade bussen 

med oss hela tiden. 

Stort tack till alla deltagare! I väntan på nya 

resor,    

Tack från Seppo och Ankki Rajamäki 
 

En dag på Axo 
Klockan fem börjar maskinerna rulla. 

Det är förberedelser att deg blir bulla. 

Uppå vinden man degen i maskiner blanda, 

När den är färdig ner i degledaren landar. 

 

Där flinka händer hjälper till att forma 

Fransbröd, jästbröd fram på bandet storma. 

Sedan lägges de på vagnar långa, 

In i jässkåpen där värme finns och ånga. 

 

Så flätas längder, rullas bullar runda. 

Där steks munkar, lagas skorpor sunda. 

Och allt i stora ugnar rullas in, 

För att packas och skickas till butiken din. 

Här börjar det! 
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Det bakas surbröd, limpor i långa banor. 

Potatislimpan har ju gamla anor. 

Festlimpan får ej glömmas heller. 

Sandwich till smörgås om det fester gäller. 

 

På konditorsidan sker wienerbrödsbak. 

Bakelser och fyllda kakor är konditorns sak. 

Där vrides fjärilar, rullas tårtor långa, 

Torra kakor, knyten, piroger sorter många. 

 

Pargas-pepparkakan är ju känd av alla, 

Ty många för den goda smaken falla. 

Amerika skorpor, småbröd granna fina, 

Sålunda av sorter ej  Axo ännu sina. 

 

Vartefter de som gräddats har, 

nu packarna ut dem drar. 

För att i påsar, lådor dem då sätta. 

Enligt forsedlar kommer de tillrätta. 

 

Nu är chaufförerna i turen, 

av dem sen lådan blir utburen. 

Långa vägar de körs ut, 

Till butiken hamnar de till slut. 

 

Mycket mera där ännu sker. 

Om det kan cheferna berätta mer. 

Framåt har ju firman gått. 

Man kan ej säga den på stället stått. 

 

Pargas den 17.2 1971 

Ruth Johansson 

 

Ordförandens spalt

De svenska pensionärerna i Finland är aktivt 

med i föreningslivet. Det finns över sjuttio 

pensionärsföreningar inom Svenska 

Pensionärsförbundet i Finland, med totalt över 

tjugotusen medlemmar. De nio åboländska 

föreningarna har sammanlagt nästan tvåtusen 

medlemmar. Och samarbetet mellan 

föreningarna är gott – ett av de senaste 

exemplen var att ledarna för de österbottniska 

pensionärsföreningarna besökte de åboländska 

föreningarna på ett möte i Pargas i september 

där vi utbytte erfarenheter och förde 

uppbyggliga diskussioner. 

Jag är övertygad om att pensionärsförbundet 

och de enskilda föreningarna har en stor 

betydelse för att göra livet bättre både för sina 

medlemmar och för seniorerna i allmänhet. 

Förbundets och särskilt de enskilda 

föreningarnas aktiviteter erbjuder möjligheter 

till sysselsättning och inte minst trevlig 

samvaro, och förbundets samhällspåverkande 

verksamhet stärker och förbättrar de äldres 

ställning i samhället.  

Vår egen förening, Pargas svenska 

pensionärer r.f., är en aktiv och livlig 

pensionärsförening. Våra månadsträffar har 

varierande och intressanta program tack vare 

de tio programgrupperna, våra många 

hobbygrupper har en livlig verksamhet och 

våra resor är omtyckta. Allt är alltså bra i 

princip, men ändå är det en sak som bekymrar 

mig: det tycks bli svårare att övertala 

medlemmar att ställa upp som gruppledare 

och styrelsemedlemmar. Just nu skulle det 

behövas nya gruppledare till två 

programgrupper och två hobbygrupper, och 

inom de närmaste åren kommer det att 

behövas flera nya styrelsemedlemmar. Var 

finns alla de som är villiga att ta ansvar? Det 

medför visserligen lite jobb, men ger samtidigt 

en massa tillfredsställelse när man känner att 

man har nånting att tillföra föreningen. 

Ett lite liknande bekymmer är att det finns 

ganska många nyblivna (och också äldre) 

pensionärer som inte bryr sig om att bli 

medlemmar av föreningen. I det fallet hoppas 

jag att vi genom aktiv medlemsrekrytering kan 

övertyga så många som möjligt om att ett 

medlemskap är av betydelse både för dem 

själva och för föreningen och förbundet. 

Nästa månadsträff, alltså novemberträffen, är 

ju samtidigt vårt höstmöte. Då ska vi välja 

ordförande för nästa år och fyra nya 

styrelseledamöter för de närmaste två åren, 

och dessutom fastställa verksamhetsplanen. 

Kom med och påverka! 

Mikael Reuter
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019 
Ordförande Mikael Reuter  

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

Vice ordförande Kristina von Weissenberg 

kristinavw@parnet.fi 

040 455 0655 

Sekreterare Vivan Norring-Nyström 

ia@norrskata.com 

0500 83 74 38 

 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Övriga ledamöter Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

 Stig Kavander   

swkavander@gmail.com 

0400 22 21 87 

 Kurt Lindroos  

kurt.lindroos475@hotmail.fi 

0500 59 40 45 

 Kari Penttinen  

kari@esnet.fi 

050 511 97 77 

 Maria Simberg-Sörensen   

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39   

   

Funktionärer 
Medlemssekreterare Kurt Lindroos (se ovan) 

Mediekontakt Gunnel Jansson (se ovan) 

Foto/klippbok Stig Kavander (se ovan) 

Teknikansvarig Kari Penttinen (se ovan) 

Resegruppen Clara Kronqvist-Sundström, ordf. 040 575 31 20 

 kronqvistclara@gmail.com  

 Anita Sjöholm, medlem 

sjoholmani@gmail.com 

050 307 16 99 

 Gunnel Jansson, medlem (se ovan) 

 Asta Lindholm, mentor 

lindastae@gmail.com 

040 575 31 20 

Parentesens redaktion Maria Simberg-Sörensen  

 Kristina von Weissenberg  

Parentesens ombrytning Carl-Gustav Nygårdas  

Webbansvarig Carl-Gustav Nygårdas 

carlgustav.nygardas@gmail.com 

040 507 14 61 

IT-stödperson: Pentti Nyström 

pena@norrskata.com 

050 566 70 35 

Medlem av SPF:s 

resekommitté 

Asta Lindholm  (se ovan) 

Nya medlemmar kan anmäla sig direkt till medlemssekreteraren  

Kurt Lindroos   0500 59 40 45  kurt.lindroos475@hotmail.fi eller till föreningens sekreterare  Vivan 

Norring-Nyström, 0500 837 438 ia@norrskata.com eller via webben 

mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:kurt.lindroos475@hotmail.fi
mailto:ia@norrskata.com
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HOBBYGRUPPER 
 

Boule, IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna  

Boccia/Boule Estrid Enlund        050 346 35 70 essi.enlund@outlook.com 

Bowling Seppo Rajamäki  0400 46 91 92 seppo.rajamaki1@gmail.com 

Bridge Per Österman 0400 21 14 52 per.osterman@parnet.fi 

Fotogrupp Lorenz Michael  0400 23 31 43 losse.michael@gmail.com 

Fågelskådning Marcus Duncker  040 552 11 00 duncker.marcus@gmail.com 

Da Capo    

Encore Maria Simberg-Sörensen 040 825 50 39 maria.ss@parnet.fi 

Konst    

Stavgång Rainer Wahtera 040 091 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

Trädgård    

Vattengympa Kari Penttinen  050 511 97 77 kari@esnet.fi 

IT-grupperna Pentti Nyström 050 566 70 35    pena@norrskata.com 

Litterära salongen Stina Engblom-Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

Släktforskarna Gustav Sundström 050 505 15 22 sundstroms@parnet.fi 

 

Släktforskargruppen träffas i allmänhet udda veckor i Seniorum tisdagar kl. 13. 

Fotogruppen träffas varannan tisdag i Seniorum kl. 17. Se närmare på hemsidan. 

Bridgeklubben efterlyser flera spelare. Kontakta Per Österman, 0400 21 14 52 

 

Följ med hemsidans. www.pargas.spfpension.fi händelsekalender eller föreningens 

Facebooksida Pargas svenska pensionärer . Många grupper informerar där om aktuella 

händelser.  
 

 

 

 

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar 

 
1. Beni von Weissenberg 040 545 14 35  benivw@parnet.fi 

2. Mårten Malmlund 0400 71 03 12 marten.malmlund@gmail.com 

3. Gunnel Jansson 040 595 72 03 jansson.gunnel@parnet.fi 

4. Rainer Wahtera 0400 91 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

5. Rose-Marie Lindroos                    050 562 54 10 rose.marie48@hotmail.fi 

    Kurt Lindroos 0500 59 40 45 kurt.lindroos475@hotmail.fi 

6. Stina Engblom Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

7. Obesatt   

8. Obesatt   

9. Carita Karlsson 045 641 52 66  tiitikarlsson@gmail.com 

10. Siv Nygårdas 040 574 24 31 siv.nygardas@gmail.com 

     Aino Mattsson 040 844 06 98 aino.mattsson42@gmail.com 
  

  

http://www.pargas.spfpension.fi/
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SENIORSKEPPET med mycket program  måndag-onsdag 4-6.11 (se senaste GOD TID). Mera 
information och anmälan: Inger Holmberg/Frimans resor 040 6781608 
inger.holmberg@frimanresor.fi.  Se detaljerade uppgifter på hemsida. Meddela Asta om du  anmäler 
dig.  

Mauno Koivisto Täkters president.  Söndagen den 17.11.2019 kl. 16.00 i Täkter  uf-lokal i Ingå. 
Föreställning med paus tar 2,5 h. Avfärd kl. 14.00 från Busstationen i Pargas. Kostnad 55-65€ 
beroende på antalet delt. inkluderar resa, teaterbiljett och kaffe i pausen. 
Anmälan senast 29.10.2919. 

Christoffer Holms nyskrivna pjäs; Mauno Koivisto- Täkters president, i regi av Ville Sandqvist berättar 
om fenomenet Mauno Koivisto sett med Täkterbornas ögon. Vem var den där Manu, varifrån kom han 
och vart var han på väg? I politiken väckte han både framtidstro och misstänksamhet.  Berättelsen tar 
publiken från Åbo hamn till Täkters skogar via Moskvas flygfält och Helsingfors politiska korridorer. 

 Lillajulskryssningen måndag-tisdag 25-26.11. 
LILLAJULSKRYSSNINGEN 2019 med Viking Grace måndag-tisdag 25-26.11.  Anmälningar med namn, 
födelsedatum och hyttönskemål senast 16.10.  Grace avgår från Åbo  kl. 20.55 Ankomst till Åbo 
26.11.2019 kl. 19.50 . Preliminär starttid  för bussen kl. 19.  

Händelsekalender 

23.10 Källsortering Seniorföreläsning i Stadshuset kl 13-15 
Källsortering är det bästa sättet att garantera att de resurser som finns i avfallet tas 
tillvara. Men vad skall sorteras vart? Visste du till exempel, att söndriga glaskärl inte hör 
hemma i glasinsamlingen? Eller att plastämbar inte får läggas i plastinsamlingen? Under 
denna föreläsning berättar miljörådgivare Mikaela Sundqvist om hur soporna ska sorteras 
och vad som händer med dem då avfallskärlet töms. 
Obs! Förhandsanmälan till Kombis kansli, tfn 0400 852596, eller via kombi.pargas.fi 
Deltagaravgiften 5 € faktureras inte, utan betalas vid dörren. 
Kombis seniorföreläsning i samarbete med Pargas svenska pensionärer r.f. Ingen rabatt. 

12.11 Styrelsemöte 

20.11 Månadsträff 

Vårt höstmöte hålls liksom tidigare år i samband med november månadsmöte onsdagen den 

20.11 2019 kl.13.00 på Brankis. Höstmötet väljer ordförande och styrelse för föreningen och 

godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget för följande år. Medlemsavgiftens storlek 

fastställs också av höstmötet. 

21.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors 

27.11 Jazzens uppkomst och utveckling. Seniorföreläsning i Stadshuset kl 13-15 
För dig som tycker om musik och vill vidga dina vyer.  Tillsammans med Nicke Packalen 
diskuterar vi och lyssnar på musikexempel med olika stilar inom jazzen.  
Anmälan på samma sätt som oktoberföreläsningen. 

10.12 Styrelsemöte 

18.12 Månadsträff med julfest 

Resor 
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Hyttpriser per person: 
-95,50 i Seaside Double-hytt för 1 person i hytten 
 -75,00 i Seaside Double-hytt för 2 personer i hytten  
-76,50 i Seaside Four för 1 person i hytten  
-70,00 i Seaside Four för 2 personer i hytten  
-61,83 i Seaside Four för 3 personer i hytten  
-60,00 i Seaside Four för 4 personer i hytten  
-68,50 i Inside Four-hytt för 1 person i hytten 
-61,50 i Inside Four-hytt för 2 personer i hytten  
-59,17 i Inside Four-hytt för 3 personer i hytten  
-58,00 i Inside Four-hytt för 4 personer i hytten  

I priset ingår personbiljett, hyttplats, sjöfrukost, buffetmiddag inkl. måltidsdryck, kupong för kaffe och 
bulle, konferensutrymme 25.11 kl. 21-22 och 26.11 kl. 10-12.  Tillkommer 10 euro  med 25 personer i 
bussen. Betalas tillsammans med hytten på resekontot. Närmare program senare. 

  

VÅREN 2020 

CANDIDE, Leonard Bernsteins operett,  4.4.2020 ÅST kl. 15. Biljetter 65 euro + buss. Anmälan före 
15.12. 2019 

Leonard Bernsteins operett Candide uppfördes under Bernsteins jubileumsår, hösten 2018, för första 
gången på 40 år i Helsingfors. Produktionen, som sågs på Savoy-teaterns scen, rosades av både 
publiken och kritikerkåren. Nu framförs denna högklassiga uppsättning i Åbo, på Åbo Svenska Teaters 
Stora scen, under våren 2020. 

Handlingen i Candide baseras på Voltaires berömda roman. Operettversionens libretto är knivskarpt, 
och både humorn och intrigen fungerar även idag. Regissören Tuomas Parkkinen har skapat en 
underhållande och charmerande dramatiserad regi. Verket lämpar sig för vänner av såväl opera som 
operett och musikal. 

Som solister lyser bl.a. Tero Harjunniemi, Kaisa Ranta, Heikki Kilpeläinen, Annami Hylkilä, Heikki 
Halinen och Heli Immonen. 

Kapellmästare Jonas Rannila leder Åbo filharmoniska orkester samt Candide-kören, som satts ihop 
enkom för denna produktion. För den nya finska översättningen står Auli Särkiö-Pitkänen. 
Föreställningen textas på både svenska och finska. 

 

Anmälan och frågor. 

Om inte annat meddelas startar bussen alltid från busstationen och kör Kalkvägen. Meddela var du 

stiger på. Meddela också om eventuell diet samt allergier vid anmälan. Kom också ihåg dagliga 

mediciner och ta med mera än det som behövs för den angivna tiden för resan. 

Kom ihåg att anmälan är bindande och observera också att om resan görs med buss,  bör hela resans pris 
betalas även om egen bil används. 
Ändringar meddelas i PK under Föreningsnytt och på hemsidan. 

Kontakta oss. Före månadsmötet sitter vi kl. 12-13 och tar emot anmälningar. Anmälan är alltid 

bindande.  

Betalningen görs hädanefter på föreningens resekonto FI21 6601 0010 0803 07. Skriv alltid namn och 

ex. Chess, Estland etc. eller datum för resan som meddelande vid betalning vilket gör den enklare att 

identifiera. 
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Det finns många skäl till att spela bridge: man 

tycker om att spela kort, man gillar 

utmaningar, man tycker det är trevligt att tävla 

... Eller man behöver, som jag gjorde, 

någonting annat än sorger och bekymmer att 

tänka på. För när man spelar bridge har man 

absolut inte tid med något annat. Vill man 

träffa människor, vill man prata eller vara 

knäpptyst, ja då går alltihop jättebra under en 

bridgesejour. Fast ju mer biten man blir desto 

tystare! 

Pensionärernas bridgeklubb startades av vår 

alltiallo Janne Bergquist som förstås också är 

vår bästa spelare. Han brukar säga att han 

ungefär kan 4 procent av bridge. Man kan 

ifrågasätta den här procenten, naturligtvis, 

men det visar ändå att bridge inte är så där 

väldigt lätt att lära sig, man lär sig inte spela 

på en halvtimme! Å andra sidan finns det 

alltid något nytt att komma underfund med. 

Nestor i vår samling är jag med mina nästan 

88 år, men varje gång jag lyckas ta mig till 

bridgen känner jag mig bättre till mods. 

Jag roade mig med att googla bridge och 

demens, och visst hittade jag något med min 

sökning. ”...personer som är aktiva löper 40 

procents lägre risk för att utveckla demens ... 

det gällde både dem som gnuggade 

tankecellerna genom att spela schack eller 

bridge och ...” Det här skrevs inte av något 

Agatha Christie-fan, det var ur en 

undersökning på Karolinska Institutet. 

Så det finns all anledning att spela bridge! Vi 

spelar i Seniorhuset på Vapparvägen, 

måndagar klockan 13.00. Kom med! 

Siv Granberg

 
  

Presentation av hobbygrupperna 
Redaktionen fortsätter sin serie där vi presenterar våra hobbygrupper för att ge föreningens 

medlemmar en bättre bild av vad de olika grupperna sysslar med. I detta nummer av Parentesen 

presenterar vi Bridge. 
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Naturligtvis försover jag mej just i dag! Men 

skam den som ger sej, efter jumpa, gröt och 

kaffe stakar jag iväg. Hinner bra till bussen 

trots att farten inte är densamma som den 

gången jag nästan vann loppet på firmans 

sommarställe. Men de va´ inte precis i går.  

Sammanlagt 43 personer + två guider, nya 

Clara och mentor Asta, sitter förväntansfulla i 

bussen. Vart e vi på väg? Spänningen stiger, 

vi är som barn på skolutfärd. Jag håller på 

Nådendal, men vi svänger in på mindre och 

slingriga vägar och kommer till en gård med 

flera stora byggnader. Vår guide Marjukka af 

Heurlin kommer emot oss. Vi har kommit till 

Kuuskoski herrgård, hennes mors 

barndomshem.   Av byggnaderna är 

Koskipirtti och museet öppna för allmänheten.  

Koskipirtti byggdes på 1860-talet och var 

under flera årtionden bostad för tjänstefolket. 

Där sköttes innesysslor, bl.a gräddades bröd i 

den stora ugnen, nästan femtio kunde gräddas 

på en gång. Efter omfattande reparationer 

öppnades Koskipirtti omkring 100 år senare 

för turister, fester för ca 130 gäster kan ordnas 

och konferensrum finns för upp till 40 

personer. I museet kunde kanslirådet, 

författaren Lauri Jäntti, placera sin omfattande 

kulturhistoriska samling föremål, inalles ca 

2000, från tio olika tidsperioder.  En trappa 

upp finns bl.a. en korsu och en tidsenlig 

bondstuga. Här finns så mycket intressant och 

vi hinner omöjligt med allt.    

Efter kaffe och äppelpaj följer vår värdinna 

oss ännu ut för att i regn och blåst se Aura å, 

någon fors ser jag ändå inte. Men vi har fått en 

glimt av en svunnen tid i ett kulturlandskap i 

Aura ca 30 km från Åbo. 

Följande etapp är Aura kyrka, tyvärr väntade 

de oss med guidning först följande dag. Clara 

lyckas få tag på vaktmästaren och hon öppnar 

kyrkan för oss och Clara får några papper med 

uppgifter om kyrkan. Den är en korskyrka av 

trä från 1804, som byggmästare, eller enligt 

andra källor arkitekt, nämns Mikael Piimänen. 

Kyrkan är den tredje i ordningen på denna 

plats. Den imponerande altartavlan föreställer 

Förklaringsberget och är målad av Arthur 

Heickell. Och under den ser vi en mycket 

värdefull trärelief som beräknas vara 300 år 

gammal. Ett stort votivskepp beundras och jag 

noterar en så alldaglig, men viktig sak i en kall 

kyrka – alla eller nästan alla bänkar har dynor. 

Ock så litet skvaller – kyrkoherden Torsti 

Äärelä har tydligen varit ute i blåsväder en tid. 

Biskopen har uttalat misstro mot honom.  Men 

allt tycks ha ordnat sig för kyrkoherden är 

fortfarande kvar. 

Vi fortsätter mot ett matställe och snart ser vi 

texten Arkilounas med stora bokstäver och 

ovanför står det  Juhliks. Men trots den 

vardagliga omgivningen, ja man vänjer sej 

snabbt vid herrgårdsmiljöer, så får vi god mat 

och allting är snyggt och prydligt. 

Mätta och belåtna kommer  vi till Rusko, en 

kommun med ca 6260 invånare, där Loviisan 

Aitta, kallad världens bästa 

heminredningsbutik, lockar med en massa 

möbler,  kläder, lampor, ja allt man kan tänka 

sej. Men priserna! 

Ännu väntar en överraskning.  Vi stannar vid 

en restaurang, namnet är omöjligt att tyda, det 

verkar vara skrivet på japanska. Vi blir bjudna 

på ett glas vin, läsk, öl, allt enligt eget val och 

vi låter inte uppmana oss två gånger, man ska 

inte vara storbjuden. Bartendern slår i glasen 

för kung och land, just före min tur tar 

rödvinsglasen slut, men han plockar fram höga 

långsmala glas som han fyller till brädden om 

man inte hinner hejda honom.  Någon vid vid 

vårt bord konstaterar att vinet smakar bäst i 

rätta glas. Men vem bryr sej, vi trivs, pratar 

och skojar. Ljudnivån är allmänt hög, det 

vanliga då pensionärer träffas.  

I hopp om att träffas igen åker vi glada och 

nöjda hemåt.   

Text: Runa Rantala 
Foto:  Gunnel  Jansson
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