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När det äntl-igen blev bestämt att vi skulle resa ti11 öse1,
med Visby Folkdansgille, skulIe vi egentligen åXa ti11 midsommar
men eftersom vi har egna arrangemang på midsommarafton blev det
framskiutet ti11 den 16 - 21, ju1i.

En resekommitt6 utsågs som skull-e fixa resan. Inbjudan kom fråni
Keeris danslag och gä11de 3O st. Vi fick ihop samtliga 3O' där-
ibland dansare från Visby FoIkdansgille, dansare från Trojaborgs
dansgrupp, delar av Brändus Sveinpäl,sar samt spelmän från gi11et

Resan bestälIdes genom Guteresor, vilket gick bra. Sedan
vi ti11 visumansökan, vilket är en historia för sig. All-a
papper fylldes i och skickades iväg. Tiden gick och inget
kom. Efter många telefonsamtal + brev (att försöka ringa
Ryska ambassaden var omöjIigt). Ti11 sl-ut efter telefonkö
vi äntligen fram. Jodå, a1la visumansökningar 1åg färdiga
de visste i-nte var de skulle skicka dem någonstans!
Hur som helst, vi fick våra visum ett par dagar innan vi skul1e
åxa. Puh! och kunde andas ut. P g a sjukdomar, förhinder b1 a

var vi 29 st som åi<te.

Vi fIög från Visby den L6/7 ti11 Stockhotm med massor av övervik{
p g a mycket presenter. Linjeflyg biöd på övervikten när vi be-
rättade vart vi skulle. Från Arlanda åt<te vi buss ti11 Värta-
hamnen, därifrån gick båten som skulle ta oss ti11 TaI1in.
Där bfev det kontroller av pass, vi-sum och bili etter vilket
gick bra. Efter uppfräschning i våra hytter, blev det middag.
Maten var utmärkt. Efter olika förnöjsamheter bl-ev det Iäggdags,
för en de1 tidigare för andra senare. Klockan nio på morgonen
den L7/7 anlände vi titl TalLin. Efter 1ång väntan för pass och
visumkontroll kom vi då äntligen iland. Våra vänner som var hos
oss året innan var och tog emot oss' ett glatt återseende.

Med buss åt<te vi in tiIl Ta1lin, där vi gick en guidad tur genom
Tall-ins gator. Mycket vacker stad. Lunch intogs på restaurang
rrKadriorgrr. Efter en god måtti0 tog alla plats i bussen f ör färd-
en mot ösel. Ca 30 mi1. Efter en 1ång resa, med bl a färja kom
vi fram tilI ösel trsareemaarr. Inkvartering skedde på två olika
stä11en i Kuressaare, ett i stan och ett lite utanför. Middag
KI. åtta på kaf6 Kodulinn, sedan skul1e vi träna en stund, det
gick ganska bra. Var och en gick sedan hem ti11 sitt för att sov

t8/7 frukost ca 8.30. Buss hämtade oss för en rundtur på ön
Muttu, samt ett besök på Koguva by. Mycket vackert. Klockan 14
hade vi uppvisning i Orissaare. Mycket publik. Det gick bra.
Lunch åt vi i Orissaare, sedan til-Ibaka tiltKuressaare. Lite tid
ti11 eget förfogande innan nästa uppvisning k1. 19.0O framför
kaf6 Kuursaal. En mycket vacker plats. Mycket publik där också.
Tillbaka för att duscha och kIä om. Middag tillsammans med dans-
are och spelmän från Keeris dansfag. En iättetrevlig kvä11 med
mycket dans och musik. Ca 24.OO gick var och en ti11 sitt.
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1"g17 Erukost ca 8.30. Rundtur i Kuressaare stod på grogrammet
samt besök på Kuressaare s1ott. Vackert!
Lunch intogs på kaf6 Kuursaal. God mat och vacker omgivning.
Bussen tog oss sedan ti11 Järve strand, där en del tog ett upp-
friskande dopp. Besök i Nasva by där mycket påminde om hemma.
Besök på Viki museum. Där såg vi bt a vackra dräkter. Tillbaka
ti11 peni-onatet för dusch, omklädning o s v. Åtte sedan tiII
Viki friluftsmuseum, där vi skulle ha gemensam förestä11ning
med Keeris danslag samt en kör. FörestälIningen gick bra. Efter
förestäl1ningen kom det fram svenskar, som hade seglat ti11 öse1
och tackade oss för en fin uppvisning. Gemensam grillafton på
stäIlet stod på programmet. En helt oförg1öm1ig kväll, med god
mat dricka, dans och sång. Tillbaka med buss ca 24.OO.

20/7 Frukost. Shopping i stan. Uppvisning kl. 11.0O på Kuressaare
marknadsplats, sista uppvisningen. Mycket folk som var och titt-
ade. Underbara människor som kom fram och gav oss blommor med

tårar i ögonen. Man kände sig verkliCe! uppskattad. Lunch i
Kureesaare, sedan rundtur med buss på öseI. Mycket likt Gotland.
På kväl1en var det middag i olika hem. A1la hade säkert lika
trevl igt

21,/7 Frukost. Dags för hemfärd, tyvärr! En de1 av Keeris danslag
tog adjö vid bussen när vi åt<te, en del föIjde med tiII Ta]lin.
Efter många kramar, tårar och adjö tog vi plats i bussen som

sku1le ta oss ti11 Tallins flygplats. Vid framkomsten tilI flyg-
platsen blev det champagne utanför bussen. Dags att ta adjö av
våra underbara vänner. Många tårar igen och ett hopp om att
återses. Passkontnollen gick bra. Efter 1 timmes flygresa land-
ade vi på Arlanda. Vidare med nästa flyg som tog oss tiII Visby
(rrem).

Tack afla våra underbara vänner från Sareemaa för en oförg1ömIig
resa.

Hoppas vi ses snart igen!

Leila och Ulf Larsson
Visby Folkdansgi-11e.


