
En  varm julhälsning från Bosse Ahlnäs på Ålandmed önskan om allt gott under det nya året 2016

Också denna sommar arbetade jag som 
volontär i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och i 
estlandssvenskarnas museum, Aibolands 
Museum i Hapsal. Och så har jag besökt 
mina favortitöar i Estland: Ormsö 5 
gånger, Kihnu 2 gånger, Prangli 2 gånger, 
Manija 2 gånger, Aegna 1 gång, Nargö 1 
gång och Runö 1 gång.
Under året har jag fått uppleva natur och 
kultur genom geocaching samt besökt platser 
som jag knappast annars hade besökt. I en 
smarttelefon eller GPS navigator ställer man 
in koordinater och beger sig ut i skog och 
mark och letar efter cachen. Under året har 
jag loggat över 500 cachar och gömt cachar i 
Vårdö, Kumlinge och Iniö.
www.geocaching.com  

bosse.ahlnas[at]aland.net   http://home.aland.net/bosse

Austurgrunne på Ormsö. 

Ett gammalt år som har innehållit många 
fina upplevelser börjar gå till ända.  
Under året har jag gjort många resor till 
närområdena; Sverige, Norge, Estland. 
Lettland, Litauen och Ryssland. 
Det var trevligt att få guida två grupper
till Iniö där jag bodde 1977-1990 samt 
vara reseledare för en bussgrupp från 
Åland till Stormskärs Maja som visades
på Åbo svenska teater.

I april-maj gjorde jag en trevlig rundresa 
med min syster Kristna från Alaska och 
hennes två väninnor. Vi åkte med min 
bil från Stockholm via Lettland, Litauen, 
Estland (Valga-Tartu-Pärnu-Kihnu-
Ormsö-Hapsal-Tallinn) till Finland och 
vidare på en båtkryssning från 
Helsingfors till St. Petersburg samt till 
Åland där min syster berättade hur det
är att bo i Alaska.

Julen 2014 firade jag åter på Gozo 
på Malta och  badade på 
julaftonen i Medelhavet.

I augusti åkte jag på en båtkryssning 
längs Hurtigruten från Kirkenes till 
Bergen.

Jägala juga vattenfallet i Estland.

I det vackra höstvädret gjorde
jag flera vandringar på Kökar, 
Sottunga och Brändö/Jurmo  för att 
logga cachar. Bilden är från Kökar. 

Här har jag just loggat en av de 
mest utmanande cacharna; Holmen 
i Gröndals träsket i Geta efter 
simtur på ca 50 meter 19.9.2015. 

.

Gränsen mellan Valka i Lettland och 
Valga i Estland. 

Min syster Kristina och hennes 
väninnor Katherine och Marcia på 
färjan Amalie till Kihnu. 

.

Den 29 januari 2016 fyller jag 70 år. Välkommen på någon av mina mottagningar:Torsdagen den 28 januari 2016 kl. 12.00 - 15.00 i församlingshemmet i IniöFredagen den 29 januari 2016 kl. 15.00 – 18.00 i Stormskärs Värdshus på Simskäla i Vårdö Jag visar före mottagningen på Simskäla Anni Blomqvists författarhem från kl. 14.00 
Jag har allt jag behöver och undanber mig blommor och presenter. Om du vill, ge i stället en slant till Östersjöfonden;  konto:  FI46 6601 0002 2799 90.  Gratulationskort kan skrivas ut från Östersjöfondens hemsida:  http://www.ostersjofonden.org/files/ostersjofonden_gratulationsblad_1.pdf 


