Hoffrénit maailmalla
Pääsiäsreissulla Suomeen sovimme veljesten kesken
yhteismatkoista Maailmalle. Minä jo Maailmaa kiertäneenä
lupasin järjestää matkat ja tuoda heidät turvallisesti kotiin.
Alkukesästä aloitin suunnittelun ja elokuulla laadin ohjelmia.

Kuva: Tauno, Leena ja Sofia ”Ismansgården” arkeologeina
Kuva vasemmalla: Sofia, Leena ja Tauno ”Långe Jan”
majakan edessä Ölannin eteläkärjessä lintupongaajina
Ilmoitin Hankoon Taunolle ja Leenalle aikataulun ja ohjelman alku ja loppu ajat.
13/8 jo varhain aamulla noukimme (Toivo ja Sofia) hankolaiset (Tauno ja Leena) autolla Värtanin satamasta.
Päivä vierähti Västeråsissa rupatellen, lenkkeillen ja ilakoiden.
Seuraavana aamuna lastauduimme Kian sisään ja matka tuntemattomaan alkoi. Västerås, Katrineholm,
Norrköping, Söderköping (lounastauko), Oskarshamn, Kalmar ja Kalmarin 8km pitkää siltaa Ölannin
saarelle. Edelleen etelään ja Alvarin yli itään. Gammalsbygården huolehti meidän hyvinvoinnista pari yötä.

Kuva: Ölannin eteläosa on aukeaa maata, jota kutsutaan ”Alvari”. Reunoilla tuulimyllyjä ja muistokiviä
Gammalsbygården majoitti meidät olkikattoisen rakennuksen suuriin uusittuihin vinttihuoneisiin.
Päärakennuksessa paikan omistava pari valmisti aamiaiset ja iltaruuat sekä tarjoili viinit.
Välipäivänä tutustuimme eteläkärjen majakkaan ”Långe Jan” ja lintupongaajien miehittämään rantaan.
Ajelimme myös Borgholmin linnalle ja kävelimme polkua Sollideniin (kuninkaan kesämökki).
Keskellä saarta leikimme argeologia Ismansgårdenin raunioilla, jossa on ollut turvapaikka sadalle perheelle.

Itärannan kalastajakylään tutustuimme illista odotellessa. Myös siellä näimme paljon vesilintuja.
Kolmannen päivän aamulla nautimme maittavan
aamiaisen ennen, kuin lähdimme kohti uusia
seikkailuja. Pois saarelta pitkää siltaa pitkin,
Kalmarin kautta Bodan lasitehtaalle. Siellä uunit
olivat kuumina ja yksi ammattipuhaltaja näytti
meille taitojaan valmistamalla tulppaanin.
Ehdimme vielä kierrellä myymälän hyllyjen
väliköissä.
Seuraava pysäkki oli Vedlanda, jossa saimme
lounaaksi monipuolisen buffén. Torilla kuvasimme
kalavalehtelijoita ja muita patsaita aidon turistin
tyyliin.
Eteenpäin on elävän mieli. Vadstena seuraavana.
Kuva: Vadstena nunnaluostari, entinen kuninkaan linna
Vielä illallistauko Arbogassa ja kotiin yöksi. Seuraavat päivät tutkimme Västeråsia sekä meidän tonttia.
19/8 Kia kiskoi lastin (Toivo, Sofia,
Tauno, Leena) Silja Line laivaan ja
seilailu kohti Helsinkia alkoi.
Suurin aika illasta kului ruokaillessa
italialaisessa ravintolassa, jossa
tarjoiltiin viiden ruokalajin illallinen
viinien kera.
Aamulla pyyhälsimme Hankoon.
Hangon kesä oli lopuillaan ja
ihmiset palanneet töidensä pariin.
Kävelimme pitkin rantoja,
nautimme merilounaan,
valokuvasimme toisiamme.
Välillä söimme kaakkuja ja
muistelimme menneitä.
Kuva: Leena, Sofia ja Tauno Hoffrén Västeråsissa Mälarin rannalla
Sinne jätimme veljeni Taunon
vaimonsa Leenan kanssa heidän
kotiovelle lupausteni mukaan.
Minä Sofiani kanssa nousimme
autoon ja kiiruhdimme Turkuun
veljeni Martin ja hänen Arjansa luo.
Heillä oli muutto Kaarinaan
meneillään, mutta me järjestimme
sopivan lepotauon. Suunnittelimme
tulevaa ja seilasimme lossilla
illalliselle tois puol jokkee.
Sitten olikin jo aika jättää heidät
pakkaushommiin ja me sukelsimme
Siljan uumeniin.
Tähän päättyi ensimmäinen osa
näytelmästä Hoffrénit Maailmalla.

Kuva: Tauno, Leena, Toivo ja Sofia Hoffrén Hangon kesässä 2018

Seuraavaan osaan tuli muutos, kun
matkamme peruttiin ja jouduin
etsimään uutta. Netin kautta se kävi
kuitenkin hyvin, mutta vaihdoin
samalla välikäsiä ja varasin hotellin
lähempää rantaa. Varasin
parkkipaikan, lennot, hotellin,
laivaliput mennen tullen ja niin oli
paketti taas valmiina käyttöön.

27/9 2018 illan hämärtyessä noudimme veljeni Martin ja Arjan Värtanin satamasta. Seuraavana päivänä
veimme heidät Katajaisten päiväjuhlaan. Loppupäivän lastasimme uikkareita matkalaukkuun ja lepäsimme
seuraavaa aamua ajatellen.
Lauantaiaamuna jo ennen
auringonnousua kiisimme kohti
Arlandan lentokenttää. Jätimme Kian
parkkiin ja laukut hihnalle. Koska
lento oli myöhässä Välimeren
sateiden takin, ehdimme syödä
rauhassa brunchin.
Lento Kreikan saarelle Kreetalle meni
vaivattomasti. Chanian kentältä oli
vain 20km Alexandra Beach
hotellille. Ehdimme tutustua
paikkoihin ja istua illalliselle Cactus
ravintolaan. Joka päivä ja ilta
nautimme ruokamme eri
ravintoloissa herkulellen.
Kuva: Meidän huoneet sijaitsivat vierekkäin. Parvekemuuri pöytänä.
Hotellin sisäpihalla oli ensin
matalampi allas, sitten syvempi, sen
takana neljän metrin raput
hiekkarannalle ja siitä aukeni
Välimeren selkä. Makailimme
vuoroin altaalla ja rannalla.
Kävelimme hiekalla näkymättömiin ja
uimme (Toivo ja Martti) meressä ja
altaassa.
Parina aamuna Arja valmisti
aamupalan, koska hän on tottunut
kotiruokaan. Huoneissa oli pieni
keittonurkkaus, jossa valmistimme
myös iltäpäiväkahvit.
Kuva: Näkymä uima-altaiden yli merelle. Palmujen takana hiekkaranta

Kuva:Arja rapujen kimpussa,Martti maistaa talon viiniä,Sofia aukoo simpukoita ja Toivo syö lihapataa
Tiistaina nousimme linjuriin, joka kyyditsi kansaa kaupungille. Muutaman tunnin pyörimme vanhassa
kaupungissa, kauppahallissa ja puistossa. Pita cyros lounaaksi ja leivoskahvit lopuksi. Tulipahan käytyä
sielläkin. Chanian keskustaan meiltä oli 9km. Jotkut kertoivat kävelleensä sen matkan. Mekin kävelimme
joka päivä eri suuntiin ja matkaa kertyi lähes 10km joka päivälle.
Aurinko poltti minulta nenän ja alahuulen, mutta sen lasken merkiksi, että on ollut hyvät ilmat. Ilman lämpö
noin 25 varjossa ja veden 23 auringossa.
Valokuvia napsin 180, joten aina se muutama onnistuu. Nytkin näet sen parhaan tässä alla.
Kotiin Västeråsiin tulimme varhain sunnuntaina, Nukuimme muutaman tunnin ja menimme kuuntelemaan
”Leidit syystunnelmissa” konserttia Katajaisille. Se oli aito 40-luvulla syntyneille ja vanhoja kuulleille.

Sunnuntai iltana kävelimme arabialaiseen ravintolaan ja soimme kystä yllin kyllin. Mutta uusi elämys sekin
maailman erilaisia ruokia maistellessa. Maanantaina tutustuimme rakennuksiin. Ensin omakotialueella ja
sitten kerrostaloihin. Kävelimme Mälarin rannalla myötä ja vastatuuleen. Lopun päivää lepäilimme.
Tiistaina Kia vei meidät Baltic Prinsessan mahaan. Omat mahamme täytimme bufféssa.
Aamulla suoraan Kaarinaan Minnan, Orhanin ja Elsan kotiin. Aamupalan oli Minna ehtinyt kattaa jo ennen
töihin menoa, Orhan akensi rivitaloa kadun toisella puolen, mutta Elsa oli vasta nousemassa pyörän selkään
koulumatkalle. Martti vetäsi heti haalarit päälle ja työt perheen hyväksi alkoivat.
Minä ja Sofia jatkoimme matkaa Ypäjälle, josta minä olin
tilannut mummonmökin asuttavaksemme. Ensin
kuitenkin vierailimme Jussi ja Kaisu Arkon luona. He
asuivat vain kivenheiton päässä mökistämme. Kaisu tuli
juuri töistä, mutta Jussi laittoi meille ruokaa juuri
poimimistaan suppilovahveroista ja muista herkuista.
Miellyttävä tapaaminen jäi lyhyeksi, koska meillä oli sauna
lämpiämässä.
Saunan lämmitin vielä seuraavana aamunakin. Talo on
reilut sata vuotta vanha ja alkuperäisen tuntuinen. Siinä on
joku pientilallinen asunut perheineen. Nyt maanviljelijät
ostavat näitä ja vuokraavat turisteille.
Kuva: Kaisu ja Jussi Arkko kotonaan Ypäjällä
Torstaina kaasuttelimme Turkuun. Kiertelimme toria ja kauppahallia
aidon turistin tavoin. Sitten porhalsimme taas Kaarinaan, jossa
seurustelimme Arjan kanssa. Myös Minna ehti tulla töistä ennen
lähtöämme laivalle. Martti ja Orhan heiluttelivat vasaroita rakennuksilla
ilta pimeään asti.
Me vietimme yön Silja laivassa ja 12/10 palasimme kotiimme Västeråsiin.
Hoffrénit Maailmalla päättyi tältä erää, mutta niin hyvä tunne siitä jäi,
että uusiksi teemme milloin vain. Toivottavasti veljeni vaimoineen niin
Hankossa kuin Kaarinassakin ovat samaa mieltä.
Nyt vietämme tavanomaista viikko-ohjelmaa (kirjakerko, englanti, boule,
juhlat jne,). Marraskuussa taas matkalle. Kylpyläviikko ensin ja
seuraavaksi joulujuhla suomen laivalla. Sitten kotiin viettämään pieniä
jouluja ennen kuin kaikki huipentuu suureen HYVÄÄN JOULUUN!
Kuva: Toivo Ypäjän mökillä

