
 

Nagu Rotary lager venneklubbtreff for Ottestad rotary 

august 2019 

Nagu rotary og Ottestad rotary har en lang vennskapsklubbhistorie. Klubbene har 

besøkt hverandre 3 ganger hver, altså 6 gode weekender sammen siden 2004. Nå 

har vi hatt et opphold på noen år og det var på tide å gjenoppta 

vennskapsklubbsammenkomstene. Denne gangen var det Ottestad som skulle reise 

til Nagu. 

Siden Arild Granerud med sin kone Libbe sumelius, har hytte i Nagu, og er 

hedersmedlem i Nagu-klubben (grunnet dette samspillet), har kontakten hele tilden 

vært aktiv. 

Endelig, 8 august 2019 reiser 5 rotarianere med ektefeller fra Hamar med fly til 

Stockholm. Der går de om bord i Vikingline md kurs for Åbo. Etter en flott utseiling fra 

Stockholmskjærgården, og innseiling tidlig fredag morgen gjennom Finlands 

sørvestlige skjærgård, står Arild og Libbe på kaia i Åbo, Finland, for å fortsette 

ferden.  

 

Fredag 9 august: 
Etter frokost går vi, nå 12 fra Ottestad, om bord i m/s Norrskär. Den tar oss fra Åbo 

sentrum gjennom den berømte Åboskjærgården ut til Nagu sentrum og gjestehavn 

(Kirkebakken, som det heter der). En tur på litt over 2 timer. Flott vær for å oppleve 

alle øyene ut til Nagu. 

På kaia venter stor delegasjon fra Nagu Rotary, og deilig lunsj spises i felleskap på 

restaurant l’Escale, Nagus franskinspirerte restaurant. Etter lunsj følger en omvisning 

på Sjöfartshuset i Nagu, der reder Kaj Engblom er vert. Vi rekker også en tur innom 

kirken, Olofskirken i Nagu (etter Olav den hellige) og får fine orgeltoner.  

Etter eget ønske blir gjengen fra Ottestad installert på Stallbacken hotell. 

 

Kvelden innledes med bussreise til nærmeste kai til Harsholm, Libbe og Arilds øy på 

sørsiden av Nagu. Der blir det kort båttur ut til øya (utenom for de som tok seilbåten, 

en gammel båt uten motor), og til rotarymøte og grillaften for begge klubbene. Vi var 

ca 30 til sammen. En hyggelig kveld, der vi kunne nyte grillmat og drikke ute. Det var 

fine innlegg fra de to presidentene. Et lite foredrag om nordiske kongelig besøk og 

kontakter til Nagu fra vikingetiden og framover, av Aro Söderlund gav en flott ramme.  

 

Lørdag 10 august 
Denne dagen er det ny båttur. Denne gangen med den fine båten Myrskylintu (en 

stor Prinsses) til den interessante øya Brännskär, en times tur fra Nagu sentrum 

sørøst i skjærgården. Der bor og driver nå noen yngre familier øya hele året. De har 

bygd opp en gjestehavn, utleiehytter og andre aktiviteter for skoleklasser, grupper og 

båtfolket. Her er det deilig fiskesuppe til lunsj, natursti og selvsagt badstue for den 

som vil (og får). En deilig badstue med fint badevann å kjøle seg i. Vi fikk fin 

orientering om stedet og en deilig dag i øy-eldoradoet.  



 

På kvelden er det festmiddag (det eneste måltidet vi selv betalte). l’Escale bød på 

deilig 3 retters middag. Det var taler og gaveoverrekkelser. En hyggelig kveld er vi 

ble mer kjent. 

Her stoppet fellesprogrammet mellom klubbene. 

 

Søndag 10 
Det regner… Vi kjører «mini»buss til  Åbo for å oppleve byen. Vi starter med besøk i 

Åbo domkirke, en svært stor kirke der mange kongeligheter er begravet bl.a.  

På Sibelusmuseet hører vi Finlandia og ser på musikkhistorie med vekt på Sibelius, 

Finlands mest kjente komponist. 

Etter god lunsj, går mange på egenhånd rundt i byen og kjøpesentre, før vi hviler litt 

hos Libbe og Arild (som bor i sentrum). Bussen tar oss ut til flyene hjem.  

 

Og alle var enige om at det var en vellykket helg.  

 

Referent Arild 

 





















































 

 

 


