ABRAHAM KROHN 250 VUOTTA JUHLAMATKA

Krohnin sukuseuran matkalle osallistui kaikkiaan 28 henkilöä. Lentomatkailijoiden ohella mukaan
liittyivät omilla autoillaan Rügenille matkanneet Holger ja Maria Stubb, Mikko Ohela ja Antti Tillanen.
Torstai 5.5

Lento Helsinki-Hampuri (klo 7.50–10.40). Bussimatka Hampuri – Richtenberg.
Richtenberg: Kirkkoon ja ennenkaikkea kirkon lattiassa olevaan 1617 kuolleen Niclaus Cronin
hautakiveen (jossa sukuvaakuna) tutustuminen. Kirkossa laulettiin Ilmari Krohnin säveltämä
virsi 321, jonka Reino Kurki-Suonio säesti kirkon uruilla. Tämän jälkeen nautittiin iltapäiväkahvi vanhassa Theaterscheune-kahvilassa, jonka yhteydessä oli myös museo.
Bussimatkalla Hilkka Oksama-Valtonen luki otteita Helmi Krohnin kirjasta ” Isäni Julius Krohn”
liittyen Abraham Krohnin lähtöön Rügeniltä Pietariin.
Matka jatkui Rügenin saarelle, jossa majoituimme hotelliin Baaben kylässä. Illalla pidettiin tervetuliais-tilaisuus hotellilla, jossa käytiin vielä läpi retken ohjelmaa. Illallinen hotellilla.
Perjantai 6.5
Bussikierros: Baabe – Binz – Prora – Sassnitz – Jasmund National Park – Bergen – Ummanz
– Poseritz – Putbus – Baabe.
Prora: Käsittämätön 1930-luvulla rakennettu, Euroopan suurin, 4.5 km pitkä 20.000 ihmiselle
tarkoitettu rakennus. Rakennus on suurilta osin jo rapistunut, venäläiset yrittivät aikoinaan räjäyttää sen. Tällä hetkellä rakennuksen toisessa päässä toimii nuorisohotelli.
Jasmund National Park: Korkealla rantatörmällä sijaitsee Königsstuhl, näköalapaikka, josta
erään tarinan mukaan Ruotsin kuningas seurasi Tanskan ja Ruotsin laivastojen välistä meritaistelua.
Tämän jälkeen ajoimme Bergenin kautta Ummanziin parsatilalle. Meille tarjottiin alkuruoaksi
parsakeittoa ja pääruoaksi valtava wienerschnitzel, perunoita ja hyvää kaalisalaattia. Tilan
isäntä piti esitelmän, sai lahjaksi Krohn-paidan ja antoi Ristolle vastalahjaksi tilan lasten paidan. Isäntä esitteli parsankasvatusta ja käsittelyä siitä kiinnostuneille, jotka saivat maistaa juuri
poimittua ja puhdistettua parsaa raakana; hyvää!
Poseritz: Matkan kohokohta. Tutustuminen kirkkoon, jossa lauloimme paikallisten toivomuksesta. Esitimme ” Maa on niin kaunis ” ja ” Soi kunniaksi luojan ” virret.
Abraham Krohnin synnyinkoti "lukkarila" (Küsterhaus). Talon nykyinen sydämellinen isäntäpari Winfrid ja Christa Prophet esitteli meille viehättävän talonsa puutarhoineen. Lisäksi meille
oli mehu- ja jäätelötarjoilu.
Proseritzin vapaapalokunnantalolla meitä odotti juhlavastaanotto, jopa pöydät oli katettu siniristipöytäliinoin! Paikalla oli meidän lisäksemme noin 20 henkilöä, pormestari, paikallinen
kuoro ja lehdistön edustajia. Vieraisiin kuului myös saksalais-suomalainen pariskunta, jotka olivat tavanneet 60 vuotta sitten Suomessa ja asuneet jo yli 50 vuotta Saksassa. Ohjelmaan kuu-

lui: pormestarin tervetuliaispuhe, Holger Stubbin ja Reino Kurki-Suonion esitelmät Krohnin suvusta, paikallisen kuoron lauluesitys, Risto Honkasen kiitospuhe sekä yleistä keskustelua.
Isännille luovutettiin kiitokseksi Krohn Restless Blood-paidat. Vastalahjaksi me saimme paikallista rypsiöljyä.
Bussimatkan lopuksi ajoimme viehättäviä lehtikujia pitkin Putbusin kautta takaisin Baabeen.
Illalla osalla porukasta oli ohjelmassa MM-jääkiekko-ottelun Tsekki – Venäjä seuraaminen
(Suomi – Valko-Venäjä ottelua ei hyvistä yrityksistä huolimatta saatu näkymään - kannatimme
Tsekkiä).
Lauantai 7.5:
Kävelimme aamulla Baaben juna-asemalle, josta ajoimme sympaattisella museojunalla (Rasender Roland) Selliniin. Sieltä nousimme laivaan, joka teki hienon rannikkoristeilyn aurinkoisella Itämerellä. Näimme mereltä käsin myös Proran kaikessa mahtavuudessaan sekä Königsstuhlin jyrkät rinteet ja kalkkikivikalliot.
Iltapäivällä oli vapaata ohjelmaa, osa porukkaa teki kävelyretken hiekkarantaa pitkin, osa kävi
Binzissä ja Stralsundissa. Useat meistä ajoivat toisen matkan museojunalla.
Illalla hotellilla oli Abraham Krohnin 250-v. juhlaillallinen. Risto piti puheen Krohnin suvun vaiheista. Paula Kurki-Suonio ja Hilkka Oksama-Valtonen luovuttivat Ristolle ja Holgerille hienot
Abraham Krohn-paidat.
Sunnuntai 8.5
Sunnuntaina vietettiin aurinkoista Äitienpäivää paluumatkan merkeissä. Muutkin lomalaiset olivat palaamassa ja ruuhka oli melkoinen. Bussin kuljettajan piti pitää lakisääteinen 45 minuutin
tauko Stralsundissa, joten pääsimme tutustumaan tähän kauniiseen hansakaupunkiin.
Ajoimme Hampuriin Richtenbergin kautta, loppumatka pieniä teitä ruuhkia vältellen. Pääsimme
juuri ajoissa Hampurin kentällä ja sieltä Helsinkiin noin 22:00 väsyneinä, mutta onnellisena onnistuneesta matkasta.

