
En julhälsning från Bosse Ahlnäs julen 2013

Julen 2012 firade jag på Gozo på 
Malta. Det var första gången jag inte 
firade jul hemma med min mamma på 
Drumsö i Helsingfors. 
.

Under året har jag fått vara med om 
många fina upplevelser och resor till 
Estland, Lettland, Norge och Ukraina. 

I somras arbetade jag som volontär i 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och i 
estlandssvenskarnas museum, 
Aibolands Museum i Haapsalu. Jag 
studerade också estniska två veckor 
vid universitetet i Tartu. Olen õppinud 
eesti keelt Tartu Ũlikoolis kaks nädalat.

De små öarna i Estland intresserar alltid. 
Under året har jag besökt: Prangli, Aegna, 
Nargö (Naissaar), Ormsö (Vormsi), Kihnu 
och Piirissaar.  
.

Jag besökte också den svenska ”språkön” 
Gammalsvenskby i Ukraina, som  
befolkades med svenskar från Dagö 1781.

Jag har under året haft många trevliga 
reseledar- och guideuppdrag, två resor 
med Per Olsson och Cederholms buss; 
Stockholm-Riga-Pärnu-Kihnu-Ormsö-
Tallinn-Stockholm samt längs postvägen
Åbo - Åland - Stockholm. 
Jag avslutade året med att besöka flera 
teaterföreställningar i Mariehamn, gå på 
matlagningskurs och åka till Tallinn på

båtkryssningar titt och tätt.  ☺

Jag ber att få önska alla kära vänner, släktingar, bekanta och facebook kompisar 
God Jul och Allt Gott under år 2014

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

Några upplevelser från min dagbok 2013

Då man inte kunde köpa vykort med 
typiska vintermotiv från Ormsö i 
Estland lät jag  trycka några vykort 
med vintermotiv; isvägen mellan 
Rohuküla och Ormsö samt solkors 
på Ormsö kyrkogård. På kyrkogården 
finns världens största samling med 
solkors, 162  st.  

Ggantiija Templen på Gozo 
byggdes ungefär år 3600 f.kr.

Veteranbusstreff i Lærdal i Norge 
den 10 maj 2013

Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn, 
Byggnaden är från 1500-talet

Gustav II Adolf grundade universitet 
i Dorpat år 1632

Jag fick lära mig baka bl.a. semlor 
och kolakex i matlagningskursen

Fyren på Kihnu har i år öppnats 
för besökare. 

Ritvalan kyläkauppa i Sääksmäki 
hör till mina favoriter. Nostalgi 

I Gammalsvenskby i Ukraina 
undervisas svenska i skolan 

.


