
Fick Rotarys främsta hedersbetygelse 
PITEÅ Lärarinnan Larysa Belei från Gammalsvenskby, Ukraina, har av Piteå västra 

rotaryklubb belönas med Rotarys främsta hedersbetygelse, Paul Harris Fellow. 

Belei har uppmärksammats av klubben för sitt enträgna och entusiastiska arbete för att på ett långsiktigt 

sätt försöka bevara och utveckla svenska traditioner i Gammalsvenskby. 

Som lärare i svenska bidrar hon också till att förstärka det svenska språket. I hennes skola, med 180 

elever, läser i dag 30 elever svenska. 

Meningsfull fritid 

Dessutom arbetar hon efter skoltid med att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid i samhället, 

bland annat genom att ordna ett uthålligt arbete med teater, musikaler och musikframträdanden. Där 

hon många gånger lyfter fram svenska inslag. 

Hon är, enligt klubben, en ansvarstagande, initiativrik och pålitlig ”klippa” inom arbetet med barn och 

unga i Gammalsvenskby. 

–Du är en påtaglig och betydelsefull del i vårt Rotaryarbete i Gammalsvenskby för spridning av bättre 

förståelse och vänskapliga relationer folk emellan, säger Piteå västra rotaryklubb bland annat i sin 

motivering. Klubben tackar henne, med utmärkelsen, för henne stora ideella insats och för sitt 

engagemang. 

Hon fick motta utmärkelsen i samband med sitt Piteåbesök nyligen. 

Den internationella delen av Rotary delar ut priset. Rotarys grundare, Paul Harris, har sitt namn knutet 

till Rotary Foundation som stödjer Rotary International. Fonden bekostar en stor del av Rotarys insatser i 

världen, bland annat ett omfattande utbytesprogrammen. Piteåklubben har donerat en hel del pengar till 

fonden och har därmed rätt att att nominera en Paul Harris Fellow.  

I dag har Gammalsvenskby, som grundades 1782, ett par hundra invånare av svenskt ursprung, varav 

ett antal ännu i dag talar flytande svenska. 

1996 grundades Chumak, ett svenskägt företag som producerar matolja, ketchup och 

livsmedelskonserver, i den närbelägna staden Kachovka.  

2008 var svenska kungaparet på officiellt besök i Gammalsvenskby. 
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