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Sukuretken hinta n. 280-300 eur, riippuu osanottajien määrästä. Hintaan sisältyvät:
 täysylöspito (4 vrk) sekä lisäksi retkieväät
 matkat turistibussilla kannakselle ja takaisin
 siirtymiset kohteisiin turistibussilla ja pikkubussilla
 viisumikulut ja asiakirjojen toimittaminen
 kaikki järjestelyt ennen retkeä ja sen aikana sekä niistä aiheutuvat kulut
 opastus ja oheismateriaali
Tilaa on vielä: tule mukaan ja/tai kerro muille!
Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan on ilmoittautunut parikymmentä henkilöä. Retkelle voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin tai
maksamalla ennakkomaksun sukuseuran tilille 31.3.2005 mennessä.

Ilmoittaudu sukuretkelle
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Maksa 31.3.2005 mennessä 100 euron ennakkomaksu sukuseuran tilille Nordea Kokemäki 111830-103326.
Lisätietoja:
Janne Mykrä, 050-363 4725, janne.mykra@kolumbus.fi
Juhana Mykrä, 040-5147663, juhana.mykra@nic.fi
Markku Kuronen, 0500-656 824
Katso tietoja myös seuran kotisivuilta: www.mykrat.net > Uutiset
Edellisen sukuretken matkakertomus: www.mykrat.net/seura/retket_kannas2002.htm

ANTREAN SYNTYHISTORIAA
Karjala-lehdessä alunperin 1.8.1924 julkaistu antrealaisen kirkkoherra Salokkaan laatima
kertomus seurakunnan vaiheista. Lähde: Antrea Seuran nettisivut www.antrea.fi
Vuoksen laakso on ollut maamme vanhimpia asutuskeskuksia, ja jo historiallisen ajan alkaessa
sen omistamisesta taistelivat länsi ja itä, Ruotsi ja Venäjä (Novgorod). Pähkinäsaaren rauhassa
1323 jäi Vuoksen yläjuoksun ympärillä oleva alue, n.s. Jääsken kihlakunta, Ruotsille ja siitä
muodostettiin valtakunnan itäisin kirkollinen seurakunta, joka tuli alueeltaan sangen laajaksi.
siihen kuuluivat nim. myös Ruokolahti, Rautjärvi, Kirvu, Antrea, Vuoksenranta, jopa osia Joutsenostakin. Jo uuden ajan alussa se oli Suomen väkirikkaimpia seurakuntia.
Vuoden 1571 veroluettelojen mukaan on laskettu siinä olleen n. 9000 asukasta. 1572 siitä eroitettiin Ruokolahti, johon Rautjärvikin kuului, ja ainakin jo 1611 oli Kirvusta tehty kappeli, jolla oli
kirkkonsa ja pappilansa. Mutta vielä oli Ala-Vuoksen kyläkunnilla, jolla nimellä tarkoitettiin nykyistä Antrean seurakuntaa, pitkät matkat kirkolle, jonka vuoksi ne tekivät anomuksen, että saisivat
rakentaa oman kirkon ja palkata oman papin, ja rupesivat toivorikkaina kokoamaan kirkon rakennustarpeitakin Lusikkasaareen (Muistiinpanoissaan seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra
Alopeaus sanoo näitä kerätyn Naarmasaareen). Anomukseen kumminkin 1688 saatiin epäävä
vastaus ja rakennushirret ja muut tarpeet saivat paikalleen mädäntyä.
Sitten seurasi raskaita onnettomuuden aikoja, jolloin kirkon rakentamishanke hautautui. Ensin
tulivat suuret nälkävuodet 1695-1697 ja rutto vei viidennen osan koko maan asujamistoa. Jääskenkin hautausmaahan haudattiin 1697 kaikkiaan 1029 vainajaa, tavallisen luvun ollessa vain
40. Huhtikuun 12 p. esim. haudattiin 150 ruumista ja vähän myöhemmin 90 kuollutta samana
päivänä. Tällaisissa oloissa ei juuri tehnyt mieli seurakunnan perustamisajatuksissa liikkua.
Sitten Ruotsin nuori kuningas Kaarle XII alkoi 1700 suuren Pohjan sodan, joka pian heitti Suomen Isonvihan hirvittäviin pyörteisiin. Jääsken pitäjäkin oli jo muutamassa vuodessa joutunut
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