Hej alla vänner och medlemmar!

Svenskbymuseet börjar ta form!

Så var sorrmaren håir! Det är full fart aktivitet i
ftireningen, med bygge av Svenskbymuseet,
besök fran Gammalsvenskby och kommande
resor till Dagöresa och Gammalsvenskby. Det är
tuffa tider i Svenskbyn nu, då ekonomin i Ukraina ?ir starkt påverkad av krisen. Den lokala valutan fortsätter sjunka och det iir svårt att sälja
skördarna, vilket gör att livsvillkoren i byn iir
mycket svål:a. Föreningen gör vad vi kan ftir att
underlätta livet i byn. Sven Bjerlestam gör ett
fantastiskt jobb och rir i byn och hjälper ftireningen med den humanitiira hjälpen i byn. Birgitta Utas åker t.ex. ner i juni ftir att inviga två
nya rum på ålderdomshemmet, som hon genom
sina fi)reläsningar om Gammalsvenskby samlat
in pengar till.
Till midsommar kör jag och Lars tar vår pickup
de 200 milen ner fill-byn. Jag har alltiddrömt
om att ta mig landvägen ner, så jag ser mycket
fram emot att få se landskapet genom Polen och
Ukraina. Bilen behövs bättre diirnere, så den far
stanna diir. Och jag ser så fram emot att träffa
alla våinnema i byn.

Det har ju låinge varit en dröm att bygga ett
permanent museum i Svenskbygarden.
Fran början var planen att bygga till, men till
slut landade det i att istället att anpassa
Svenskbygården inviindigt och anpassa det ett
museum och samlingslokal ftir ca 30 personer.

Vill

du ha lite koll på vad som hiinder i ftireningen? Dels hittar du kalendariet i detta nyhetsbrev, men gå också in på vår hemsida och
gå med i Svenskbybornas facebookgrupp, diir
aktuella händelser ståindigt kommer in.

So/ia Hoas, ordförande

Det har rått en febril aktivitet rått under våren
med ombyggnaden. Över 160 frivilliga
dagsverken är nedlagda under våren!
Trappan och toaletterna har flyttats till mitten
och bakåt i huset. Hela den södra delen blivit eu
större samlingsrumlcafe med anslutning till
köket. På baksidan har det byggts en hiirlig
veranda.
Övervåningen har blivit perfekt ftir arkiv samt
bibliotet ochhar nu utrymme fiir möten,
studiecirklar etc.
I salen blir det en utställning, diir svenskbybornas historia berättas. Målet är att den byggs
for framtiden och blir levande och modern. Vi
utgår från den befintliga utställning och bygger
upp teman. Dagens besökare vill ha upplevelser
och höra berättelserna kring ftiremålen. Vi
tiinker oss rörliga bilder som skildrar språket,
sårngen, miinniskorna och Svenskbybornas
såiregna historia. Alla texter ska finnas på
engelska. Utställningen får växa fram under
hösten/vintem och planerat vernissagen är
sommaren 2016.
Föreningen har hittills fätt ihop c:a200 000 kr
till museibygget genom sökta pengar och
givmilda medlemmar. Dock behövs det iinnu
mer finansiering, så kom gärna in med tips på
vart vi kan söka mer pengar eller skänk en slant!
Det känns så viktigt och roligt att få till ett
permanent museum och känna den kunskap och
kraft som finns bland ftireningens medlemmar.

Kalle Svensson & Kjell Kotz bygger ihärdigt om
i Svenskbygården.

Ett såirskilt tack till byggets "tunga grupp" som
drivit hela bygget, Kjell Kotz, Kalle Svensson
och Lilian & Sylve Jakobsson!

Kom ihåg medlemsavgiften

KALENDARIUM 2OI5
Svenskbymuseet i Roma öppet
- 918, alla dagar kl. l3-17

2216

1/8 Högtidsdagen i Roma

kl 10.00 Gudstjåinst
kl 13.00 Årsmöte
kl. 18.00 fest
Ido Lilian Jakobsson, 070-421 73 22 el.
0498-5 50 85. Se hemsida för tid och plats.
12-1518 Dagöresa
Se annons och hemsida.

24110 Höstträff på Gotland
Info LilianJakobsson,0T0-421 73 22 el.
0498-550 85. Se hemsida far fid och plats.

!

Årsavgiften åir 150:-/ person.
Hemmavarande barn 50:-, dock
högst 350 :- (familj på samma adress).
lnsättes på pg 187879-2
Kom ihåg att skriva nafiln och adress.
Frågor t Britta Hinas Persson 0498-531 50.

Skänk ett bidrag

till byn!

Byborna har det extra tungt nu niir Ukraina
åir i kris. Byborna betalar själva mediciner
och operationer. Föreningen ser till att
hjälpa till där det behövs bäst.
Sätt in pengar på pg 187879-2.
100 kr är till stor hjälp till någon i byn!

t4nt

kt. 9.00
Hösträfsning Svenskbygården
Smörgåstårta till alla !
Svenskbyträff i
Hammarbykyrkan i Stockholm.
Anmrilan till Ingegerd Hasbar 0739669132 eller Britta Hoas 076-1052999.
6112 k1.13.00

kl. 18.00 Adventskonsert med
Svenskbykören i Roma kyrka.
20112

Åk med titl Dagö
Den 12-15/8 anordnar Jörgen Hedman och
Föreningen Svenskbyborna en resa till
Dagö.
Vi ser platser med anknytning till
svenskbyborna som Röicks kyrka, Kärdlas
museum, och Svenskbyn. En av kvällarna
blir det rökbastu och mat på vackra
Mickelgården.
Resan utgår från Tallinn. Kostnaden iir
2500 kr per person i dubbelrum. I priset
ingår, buss, guide, 3 nätter på Padu hotell
samt kvällen på Mickelsgården. Resan till
Tallinn tillkommer. Anmälan till Sofia
Hoas, sofi a.hoas42@gmail.com.
Få platser kvar!

Anna Annas

ICLD-projektet
I början på maj hade Region Gotland besök
av Gammalsvenskbys borgmästare
Alexander Kozak och representanter från
bysovjeten, ft)r att slutftira ansökan ftir ett
3-årigt demokratiproj ekt mellan Gotland
och Gammalsvenskby. Föreningen iir med
i projektet. Ett mycket positivt och
spännande möte, med studiebesök runt om
på Gotland. Vi besökte bl.a. Nygarn
utveckling AB, Gotlands Museum och
turistft)retaget Fish your dreams.

