Tur til Nagu august 2009

Reiseskildring
Vennskapstur til Nagu i Finland
Nagu Rotary klubb er vår vennskapsklubb. For seks år siden var vi første gang i Nagu.
Gjenvissitt ble foretatt et og et halvt år senere.
Vennskapet er bygget opp over tid, men starten på vennskapet kan vi takke Arild og Libbe
for. Med deres rotfeste i to land og Arilds æresmedlemskap i Nagu Rotary Klubb har målet
klart i sikte.
Torsdag 27 august 2009 kl 1300 møtte 10 oppstemte medlemmer med sine livsledsagere og
vår student Emily Barrot opp på Hamar Jernbanestasjon. Arild – vår utmerkede reiseleder –
fikk etter hvert kontroll på massene, og samtlige kom med på toget til Gardermoen. På toget
ble listen for turen lagt. En glad og spøkefull gjeng fant tonen så fort at selv nye som gamle
venner allerede ble spleiset sammen til en stor familie mellom Hamar og Stange.
Flyturen fra Gardermoen til Stocholm (Arlanda) gikk uten problemer, og noen av oss nøt
muligheten for en avslappende prat med tilhørende rød vin.
Fra Arlanda tok vi buss inn til sentrum/kai. En tur som vanligvis tar ca 20 minutter, men som i
rushen akkurat da kan ta ca 2 timer. Vår utmerkede bussjåfør kjente imidlertid alle kriker og
snarveier. Uten GPS snirklet vi oss over grøntanlegg, inn i bakgater og sågar sperring av tre
felts kjøreretning for å komme først frem. Størst er først sa sjåføren mens han så ned på
personbilene som akkurat stoppet i tide, og vi kom frem på 1 time og 15 minutter.
Vi fikk gleden av å se Viking Line komme inn til kai. Arild delte ut våre lugar billetter, og vi
steg om bord kl 1940. Til tross for fullt belegg, gikk ombordstigningen smertefritt. En rask tur
på lugaren, og så rett inn i restauranten for bespisning. Et sted med flott utsikt til skjærgården.
Bare så synd at nattemørket kom på så alt for tidlig. Jeg så bare sultne og glade venner rundt
bordene, og enkelte par utviste stor interesse for dansegulvet. Programmet ”Kom skal vi
danse” kunne kanskje hentet inspirasjon herfra!

Fredag 28. august 2009 kl 0630 innhentet ubønnhørlig frokosten oss. Som pliktoppfyllende
skolebarn stod vi på kaien i ÅBO kl 0745. Arild må ha hatt en utrolig pedagogisk påvirkning
på oss når en slik gjeng uten knussel er samlet på samme sted til samme tid hensyn tatt
tidsforskjellen! Vi ble møtt av presidenten i Nagu Ratary klubb, og i en grønn kassevogn ble
all vår bagasje stuet inn. Selv tok vi bena fatt og ruslet en ti minutters tid bort til brygga ved
marinemuseet. Der skulle vi videre med to cabincruisere til Nagu, en tur som ville ta ca en
times tid. Med et utrolig flott vær og gjennomsnittsfart på 32 knop ankom vi Nagu på 40
minutter. Ble mottatt av medlemmer/verter fra Nagu Rotary, og fikk en frokost i hotellet (også
brukt som klubbhus for Nagu Rotary). Vel forspist ble vi fraktet i båter ut i NAGU`s vakre
skjærgård mot øya Aspø. En øy rik på aktiviteter og opplevelser, til tross for at de bare er ca
15 fastboende. Vi fikk en guidet innføring i deres lokale historie, og hvordan EU midler har
støttet opp om muligheten for å realisere turisme som levebrød. Vi fikk servert fiskesuppe
basert på sik fra Østersjøen. Et fiskeslag som ikke er ulik vår sik, om enn ikke i samme
familie. Men utrolig godt!. Turen gikk videre til Harry sin øy. Forfriskende kald øl ledsaget av
røyk-basert badstue nær sjøen, gjorde helsebot i alles kropp og sjel. Landskamp i dart spill
ble også utkjempet, med soleklar (?) norsk første og andre plass. Tilbake til NAGU ble vi
plukket opp av våre vertsfamilier, og vi fikk alle en varm og hyggelig ettermiddag/kveld med
våre respektive venner.
Lørdag 29 august 2009 delte vi oss i to grupper. De som ikke tidligere hadde besøkt
landstedet (øya) til Arild og Libbe reiste dit ut i båt, mens de øvrige hadde frigang inne i
Nagu. Landstedet lå vakkert til i rolige omgivelser omsluttet av sjø og furutrær. En spesiell
opplevelse var å se stedet hvor ”Jomfrudansen” hadde funnet sted. Steinsetting i sirkel bygget
opp som en labyrint helt fra 1500 tallet. I tillegg til god servering på terrassen, ble det for et
par medlemmer også plass for et sjøbad. Lunsjen ble inntatt på en ombygd låve inne på selve
Nagu. En smaksrik italiensk suppe som passet godt til disse omgivelser. Et ytterligere
eksempel på det vi i Norge vil kalle ”Gårdsturisme”. Etter omvisning returnerte vi til våre
vertsfamilier. Kl 1800 var det innbudt til felles festmiddag på Gammelgården Hotel og Hostel.
Et sted som tidligere både har vært tilhold for pasienter med psykiske lidelser og sist som
aldershjem. Det sies at det spøker i en av bygningene, noe som er behørig skiltet ved
trappeoppgangen til loftet. Festmiddagen antok en flott ramme. Det var åpenbart at Rotary`s
verdigrunnlag og motto satt godt i veggene. Etter utveksling av gaver og taler, huskes spesielt
Ivar sin påminnelse til forsamlingen om hvilke bragd Per Olof og Kristina Andersson utfører
ved å stå ansvarlig for oppføringen og drift av et hjem for vanskeligstilte barn i Bolivia. Harry
fulgte sporenstreks opp med en oppfordring til å støtte prosjektet, og det ble samlet inn over
500 Euro på en kort halvtime. En tydelig rørt Per Olof tok i mot gaven pva de barn som nå
kan få en tryggere tilværelse og oppvekst.
Denne lørdagen kalles ”Forneldanes natt”. Da markeres det at sommersesongen er slutt. Det
tennes bål på øyene som et signal til hverandre om at sommeren er over. Et flott skue nede
ved marinaen om kvelden, og vi fikk også oppleve et spektakulært ild show oppe ved
samfunnshuset. Ved midnatt inntok vi nattmat og godt drikke i hotellet ved marinaen.
Fortellingene om de sene nattetimer må utestå til du treffer den enkelte av oss!
Søndag 30. august 2009 startet med frokost hos våre vertsfamilier. Vi rakk også en liten
shopping tur i bodene ved marinaen før lunsj kl 1200. Fisk stod på menyen i ulike slag og
smaker. Kl 1300 tok vi farvel med våre venner, og ble fraktet med buss til Åbo. Tre timers
shopping stod for tur, og vi var så heldige å få hvile i leiligheten til Libbe og Arild. Kl 1800
måtte vi alle ta farvel med Libbe, og turen gikk til Åbo flyplass. Via Arlanda ankom vi
Gardermoen kl 2130.
Det er vanskelig å finne noen få og korte ord på opplevelsen av denne turen. Men jeg velger å

beskrive det som en svært opplevelsesrik tur hvor vennskap ble styrket, og som viser at ”the
future of Rotary is in your hands”.
Dag Westby
Bilder følger på neste side

Libbe har stilt sine bilder fra turen til rådighet, og nedenfor er valgt ut et knippe av disse for å
illustrere den ovenstående reiseskildringen:

