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Pilgrimsled över hav,

Novalie Söderlund i Finström Godby fyller 5 år i
dag, den 16 juni.. Mamma,
pappa och Millennia gratulerar.

Noterat
Namnsdag
I dag firar vi Eugen
och Eugenia. Namnet
är ursprungligen
grekiskt och sammansatt av ord för
väl och släkte, det
vill säga en person
av ädel börd.
(Källa: Wikipedia)
På lördag är det
Birgers och Börjes
namnsdag och på
söndag firas Ingolf.

dagens tema
Vi får söka oss ända
till Irland för att
hitta dagens temadag. ”Bloomsday”
har fått sitt namn
efter Daniel Bloom,
huvudpersonen i
James Joyces roman
”Ulysses”. Handlingen utspelas den 16
juni 1904 i Dublin.
Bloomsdayfirare klär
sig i tidstypiska kläder, besöker platser
som nämns i romanen och äter njure.

visdomsordet

”Ett problem som
är svårt på kvällen
får sin lösning
på morgonen när
sömnkommittén
har behandlat
det.”

Författaren John
Steinbeck.

UNDANBEDES
All eventuell uppvaktning

undanbedes
vänligen
Gustav Grunér

TRIVSAMT Leanne Downs och Angelica Mejstedt är vänner och vandrare
Foto: Mats Granesäter
och trivs verkligen ombord på galeasen Albanus
Angelica Mejstedt från Sverige var med i hemvärnet och ville
bli stridspilot när hon var yngre, men nu vandrar hon och skriver om det på heltid i sin blogg. Hon var en av deltagarna på
premiärseglatsen av den nya pilgrimsleden.

I förra veckan vimlade det av kända
biskopar, journalister, bloggare och
alldeles vanliga vandrare ombord
på galeasen Albanus, när föreningen Fransiskus testseglade den nya
pilgrimsleden från Korpoström till
Mariehamn. Deltagarna kom från
olika delar av Europa och Ålands
södra skärgård bjöd på dimma och
kyliga vindar, men även sol och
sommarvärme.
Nyan följde med ombord.

Vandringsblogg
Angelica Mejstedt driver ”Vandringsbloggen”, en blogg så framgångsrik att hon kan leva på den.
Med sig ombord har hon bästa kompisen, Leanne Downs, från Kent i
England. De träffades i Italien och
vandrade sedan St Olavsleden från
Selånger - utanför Sundsvall - till
Nidarosdomen i Trondheim.
Angelica Mejstedt har alltid velat
upptäcka världen och har rest mycket. När hon var ung var hon med i
hemvärnet och ville bli stridspilot,
men nu vandrar hon och skriver om
det på heltid. Hon tycker att kombinationen segla och vandra är idealisk. Men hon kan även tänka sig att
paddla kajak längs pilgrimsleden.
– Jag jobbade på en stor koncern
hemma i Västerås, men längtade efter något annat. Mitt jobb bestod av
möten och resor, och jag levde en inrutad tillvaro. Jag kände att jag hade
tappat kompassriktningen och ville
något annat med mitt liv, säger hon.
Nu har hon hittat rätt, det märks
tydligt ombord. En gladare och mer
avslappnad människa än Angelica
är svårt att finna. Hon trivs med sitt
nya liv och det gör även Leanne
Downs, vännen från England.
– Det bästa med pilgrimsvandringar är människorna man möter
längs vägen, säger Leanne Mejstedt.
– När vi vandrade till Trondheim
sov vi i tält och på vandrarhem, men
även i enkla skjul i människors träd-

gårdar. Vi blev mycket väl mottagna
överallt längs vägen. Det var en stor
upplevelse.

Utmana sig själv
Även Leanne tycker att kombinationen med att vandra och ta sig fram
med segelfartyg, storbåt eller skärgårdsfärja mellan öarna på Åland
är utmärkt. Att vandra i nya miljöer
är ett sätt att utmana sig själv, att
komma utanför sin egen trygghetszon och att på så vis utvecklas som
människa, enligt henne.
Angelica Mejstedt har mycket erfarenhet som pilgrimsvandrare. Hon
började gå ut i skogen med sin mormor och på den vägen är det. Nu har
hon bl a gått el Camino de Santiago i
Spanien samt de flesta lederna i Sverige. På sin blogg ger hon praktiska
tips och svarar på frågor från andra
pilgrimer. Hon berättar om nya leder
som St Olav Waterway.
Den nya pilgrimsleden är den allra
första över havet och leder från Åbo
domkyrkas trappa genom Åboland
till Kökar, Sottunga och Lumparland. Nu förbereds som bäst även en
led från Långnäs via St Olofs kyrka
i Jomala och vidare till Hammarland
och Berghamn i Eckerö.
Sedan vandrar man från Grisslehamn och vidare upp genom Sverige längs någon av flera pilgrimsleder med slutmål i Trondheim och
Nidaros-domen.
St Olav Waterway är ett EU-projekt och det är föreningen Fransiskus på Kökar som är huvudman på
Åland.
Angelica och Leanne tycker att
turist-Åland hittat rätt, när man
satsar på denna nya pilgrimsled
till havs och över öar och land på
Åland. De kommer gärna tillbaka,
säger de samstämmigt.

Text och foto:
Mats Granesäter
redaktion@nyan.ax

MED HISSADE SEGEL Albanus norr om Kökar, på väg till Sottunga på St Olav

SEGELLED Från S:t Olofs kyrka i Nagu till S:t Olofs kyrka i Jomala går S:t Olofs
från Korpoström till Mariehamn. 
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land och öar

ny på åland

BEKVÄM Kände prästen Lennart Koskinen har
tillbringat stora delar av sitt liv till sjöss och känner
sig hemma ombord på Albanus.Foto: Mats Granesäter

Biskopen som
blev Ålandsvän
och pilgrim

Elin Fällman-Eriksson och Christoffer Eriksson fick sonen
Vidar den 25 maj kl. 21.21. Vidar vägde 3985 gram och var
53 centimeter lång vid födseln. Familjens hemort är Jomala.
Foto: PRIVAT

Lennart Koskinen har seglat mellan kyrkorna i Ålands Södra skärgårdsförsamling. Han trivs bra ombord på Albanus.

Waterway.

Foto: Mats Granesäter

pilgrimsväg över åländska vatten. Förra veckan testades vattenvägen

Karta: St Olav Waterway.

Lennart Koskinen föddes i Finland, men har bott
och verkat i Sverige i större delen av sitt liv. Han
är en av Sveriges mest
kända präster och en
av de första tv-prästerna. Lennart Koskinen var tidigare biskop på Gotland, men
har även verkat som
kyrkoherde i Ålands
Jag skulle gärna
Södra
skärgårdsförha ett eget ställe
samling som består av
på Kökar.
Föglö, Sottunga och
Kökar.
Mellan kyrkorna seglade han i egen båt på den
tiden, och han stortrivs ombord på Albanus. Lennart har även tjänstgjort som präst i svenska Sjömanskyrkan, en kyrka som inte är lika aktiv längre,
eftersom de flesta sjömännen numera kommer från
andra länder, som till exempel Filippinerna.
Det är synd, tycker Lennart.
Kärleken till Åland, och speciellt till Kökar är
stark.
– Jag skulle gärna ha ett eget ställe på Kökar, säger Lennart, när vi sitter och samtalar ombord.
Albanus har hamnat i ett tillfälligt stiltjebälte
starx norr om Kökar och efter en morgon med
dimma i Åboland gassar nu solen. Sommaren har
kommit ombord.
Lennart har vandrat till Santiago de Compostela,
hela vägen från Frankrike. Han startade i april och
fick pulsa i snö över Pyreneerna innan våren mötte
honom i Spanien, på andra sidan gränsen.
Lennart är präst, men också filosof och har skrivit flera böcker. Han talar levande om hur man ska
försöka ta in ett sinne i taget, när man vandrar. Hur
man först skall koncentrera sig på dofter, för att
sedan lyssna aktivt och sedan ta in allt det man ser
längs vägen. Samt naturligtvis lyssna på de man
möter och vandrar tillsammans med.
Att vandra som pilgrim är ett fantastiskt sätt att
träffa människor från andra kulturer och kanske
ompröva sina värderingar. Att segla eller att fara
med skärgårdsfärja är ett sätt att ytterligare utveckla vandringen och se nya, spännande och ovanliga
miljöer. (mg)

Jenny Ulfves och Robert Söderlund i Eckerö fick dottern
Malva den 7 juni. Vid födseln vägde hon 4095 gram och var
52 cm lång. Storasyskonen heter Elsa, till väster och Agnes.

Foto: PRIVAT

avlidna
Johannes Ingmar Friman i Lemland avled den 4 juni.
Han var född den 9 maj 1929 i Lemland.
Doris Johansson i Saltvik avled den 3 juni. Hon var född
den 30 augusti 1929 i Finström.
Alfhild Gunhild Helena Widlund i Jomala avled den 5
juni. Hon var född den 29 januari 1931 i Jomala.

Omtanke. Omsorg.
Vi bjuder stöd i en svår stund.
Vi finns nära, när Du behöver
tid för annat i Ditt sorgearbete.

Må-fre 10-16 • Jour dygnet runt
Tel. 19207 • www.nocturne.ax
Ekonomiegatan 1, Mariehamn
Medlem av Finlands
Begravningsbyråers
förbund r.f.

