
 
Släktföreningen Souranders sammankomst 23.8.2014 
i Åbo Biskopsgatan 15  
 
Scripsit Anita Sourander 
 
Två år hade åter igen flutit förbi sedan förra mötet, då vi en solig och undantagsvis varm augusti 
lördagsmorgon begav oss till Åbo. Lokalen för släktträffen var hela dagen Hus Lindman, som visade 
sig vara belägen mitt i en verklig 
rosenträdgård, såsom det syns i 
fotot ovan. Släktföreningens 
styrelse hade ordnat också AV-
utrustning till husets mötesrum. 
Sinnet fylldes av glada minnen 
från den förra sammankomsten i 
januari och väntan på det 
kommande emedan både gamla 
och nya deltagare samlats för att 
fira en dag tillsammans. 
Släktföreningen Souranders 
ordinarie möte hade fastslagits 
efter en långvarig planering att 

hållas i lokalen Hus Lindman 
Biskopsgatan 15 i Åbo den 
23.8.2014. Till följd av flera 
samtida sammanträffanden, 
delvis glada – delvis sorliga 
hade ett flertal anmälda 
deltagare fått hinder och därför 
deltog endast en liten men 
munter grupp på 11 släktingar 
till dagens program och mötet. 
Släktföreningens styrelse hade 
under förmiddagen förberett allt 



färdigt inför det egentliga mötet som började kl. 13; ordföranden Mauri Sourander och sekreteraren 
Anita Sourander hade i god tid förberett mötets föredragningslista. 
 
Före ordinarie mötet bekantade vi oss med Sibelius-museet i grannen, Biskopsgatan 17, där vår 

kunniga och 
lediga guide 
Aatu Pyy 
redan 
väntade på 
oss.  
Museets 

byggnadsstil är ett intressant exemplar av den säregna modernismen från 1960-talet. 
Under samma tak har vi här Finlands enda utställning för både musikinstrument och för Sibelius, 
som mångsidigt belyser vår stora kompositörs Jean Sibelius levnad och kompositionsarbete.  
Sibelius-museet är tillika det enda egentliga musikmuseum i Finland. Kompositören själv har gett 
tillstånd att namnge museet efter honom.  
 
 
 



Efter museibesöket styrde vi 
kosan igen mot Hus Lindman 
för att hålla ordinarie möte i 
dess trivsamma 
konferensrum. Ordföranden 
Mauri Sourander hälsade alla 
välkomna och lotsade 
smidigt mötet från början till 
slut. Mötet beslöt, att samma 
styrelse som förut fortsätter. 
 
Efter mötet redogjorde Matti 

Sora för olika alternativ till en släktträff i 
Raumo. Han framförde ett antal olika idéer 
samt belyste sina mångsidiga kontakter till 
näringslivet i Raumo trakten och till 
Pyhämaa och de övriga Sora släktingarna. 
Resan torde kunna förverkligas tidigast år 
2016. Härtill överlät Matti till ordföranden 
en släktutredning över Sora släktgrenen i 
elektronisk format, som nu kan utdelas till 
de intresserade.  

 
Vid vårt gemensamma bord smorde 
vi kråset med de smakliga rätterna 
från Hus Lindmans rikliga 
lunchbuffé. Pratsorlet började redan 
innan vi riktigt kom igång och 
fortsatte glatt under hela 
sammankomsten. Deltagarna 
diskuterade glatt och de nya 
deltagarna i släktträffen togs med 
värme emot. Vid närmare eftertanke 
var det nöjsamt att vi fick vara 
tillsammans i mötesrummet och 
umgås några timmar. Detta 
möjliggjorde avslappnade 
diskussioner mellan släktingarna. 
 
Kulturhusmuseet Ett Hem mittemot 
däremot fick denna gång bli obesökt, då vi hade rikligt program för vår lilla grupp och nästan alla 
hade en god sträcka att köra hemåt. Överraskande fort var klockan redan mycket och de släktingar 
som hade kommit längre ifrån fick bråttom att återvända till sina hem. En trivsam samvarostund, det 
mångsidiga kulturutbjudandet i Åbo och nya idén att besöka Raumo nästa gång kommer stadigt att 
finnas kvar i våra minnen.  



 


