Föreningen Svenskbyborna
Nyhetsbrev, våren 2014

Hej alla vänner och medlemmar!
Det är märkliga tider! Vem kunde tro att Putin
skulle annektera Krim år 2014?!
Vi har kontinuerlig kontakt med byn genom
Sven Bjerlestam och läget har varit lugnt i byn,
även om oron är stor. Den lokala valutan har
fallit, så det är dyrt att leva.
SVT Aktuellt hade med ett reportage från byn,
där Maria Norberg gjorde klart att de inte var
rädda och att de inte tänkte släppa in ryssen. Vi
får hoppas att allt lugnar ner sig.
Den nya hemsidan är nu släppt! Vi har mycket
material, så det har tagit mycket tid och än återstår det en hel del fix. Men Åke Uthas har lagt
ner många timmar och har gjort ett fantastiskt
jobb och har fått ihop en fin och mer lättnavigerad hemsida.
Glädjande nog har vi fått in lite bidrag till det
museet som vi vill bygga på Svenskbygården.
Jag har haft möte med ett studieförbund, så vi
kan komma igång med studiecirklar i museikunskap, så vi kan katalogisera och digitalisera våra
föremåls- och fotosamlingar till hösten.
I sommar är det jubileumsdags och festkommiteén har gjort ett makalöst jobb för att få till
en härlig fest den 1 augusti.
Vill du ha lite koll på vad som händer? Gå då
med i Svenskbybornas facebookgrupp.
Sofia Hoas, ordförande

Kungaparet såg Länsteaterns musikal
”Svenskbyborna
-Himlen vårt tak och jorden vårt golv”
Musikalen har gjort succé och har i stort sett
varit fullsatt under hela spelperioden!
Scenografin, musiken och skådespelarinsatserna
är magnifika. Den borde gå upp nationellt, då
den håller så hög klass. Den blev också kusligt
aktuell i Ukrainakrisen.
Musikalen har fått stående ovationer och har
lockat en bred publik. Birgitta Utas med flera
har bakat otaliga ”pretslar” och ”kaku” till
pausförtäring. Peter Knutas har filmat hela
föreställning som dokumenation, så att den kan
finnas kvar för framtiden.

Kungaparet har ett särskilt gott öga till
Gammalsvenskby och besökte den 2008.I härligt
vårväder reste Kungaparet till Gotland lördagen
den 29 mars för att se musikalen.
Landshövdingen bjöd på Kungaparet på lunch,
där Sofia Hoas och Lars Thomsson blev
inbjudna som representanter för
Svenskbyföreningen. Vi fick tillfälle att prata
mycket om byn och föreningen. Kungaparet och
Drottningen i synnerhet var mycket nyfikna på
hur det går i byn och hur svenskbyföreningen
arbetar. De fick varsin Svenskbynål och boken
”Vems är du” som gåva av Svenskbyföreningen.
De var mycket nöjda med sitt besök och tyckte
att musikalen var fantastisk.
Sofia Hoas

KALENDARIUM 2014
26/4 kl. 9.00 Fagning Svenskbyparken
Smörgåstårta till alla!
1/8 Högtidsdagen i Roma
kl 10.00 Gudstjänst
kl 13.00 Årsmöte
Jubileumsfest 85 år i Sverige.
Se särskild inbjudan!
Augusti Föreläsning Julia Malitska
Se på hemsida och annons i dagspress!
25/10 Höstträff på Gotland
Kontakt, Lilian Jakobsson 0498-550 85.
Se hemsida för tid och plats.
15/11 kl. 9.00
Hösträfsning Svenskbygården
Smörgåstårta till alla!
7/12 kl 13.00 Svenskbyträff i
Hammarbykyrkan i Stockholm.
Anmälan till Ingegerd Hasbar 0739669132 eller Britta Hoas 076-1052999.
14/12 kl 18.00 Adventskonsert med
Svenskbykören i Roma kyrka.

Skänk ett bidrag till byn!
Byborna har det extra tungt nu när Ukraina
är i kris. Byborna betalar själva smärtstillande mediciner och vissa operationer.
Föreningen ser till att hjälpa till där det
behövs bäst.
Sätt in pengar på pg 187879-2 om du vill
hjälpa.
100 kr är till stor hjälp till någon i byn!
Föreningen garanterar att insatta medel
kommer fram.

ICLD-projektet
Region Gotland är vänort med Gammalsvenskby. I oktober 2013 lämnade de in en
ansökan för ett tre-årigt kunskapsprojekt
till ICLD. Tyvärr fick projektet avslag,
men regionen kommer att göra en ansökan
om förstudie och söka igen.

Kom ihåg medlemsavgiften!
Avfärd med hjulångare till Svarta havet
1929, för 85 år sedan.

Årsavgiften är 100:-/ pers.
Hemmavarande barn 50:-, högst 300 :(familj boende på samma adress. ).
Insättes på pg 187879-2
Kom ihåg att skriva namn och adress!
Frågor? Ring Britta Hinas Persson 0498531 50.

