
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver fler medlemmar, värva 

en vän! 
Årsavgiften är 150:-/ person.  

Hemmavarande barn 50:-, dock 

högst 350 :- (familj på samma adress). 

Insättes på pg 187879-2  
Kom ihåg att skriva namn och adress. 

Frågor till Hanna Larson,  

johanna.larson@hem.utfors.se, 

0498-380 62 

 

 

 

Föreningen Svenskbyborna  

Nyhetsbrev, sommar 2016 

 

 

Hej alla vänner och medlemmar! 
 
Så var sommaren här. 
Vi har varit på en fantastisk resa till Gammal-
svenskby och firat Valborg. Mötet med männi-
skorna i byn blir som alltid mycket varmt och 
omtumlande. 
 
I föreningen händer det mycket. Styrelsen har 
fortsatt arbeta intensivt med att skriva ner mål 
och arbetssätt för att skapa en hållbar förening 
som lockar nya medlemmar och yngre generation-
er. Vi har gått igenom organisationen och skrivit 
ner riktlinjer så att det ska bli lättare att värva nya 
krafter i framtiden. 
 
Den 26 juni inviger vi den nya utställningen 
Svenskbyborna i Svenskbygården. 
Det blir en intensiv helg med mycket aktiviteter 
kring den 1 augusti. Och passa på att resa med till 
Dagö. 
 
I höst ordnar föreningen flera studiecirklar och 
det blir en arkivdag på landsarkivet i Visby. Vi 
fortsätter med de populära ”Otendagsträffarna” i 
Svenskbygården.   
 
Vill du ha lite koll på vad som händer i förening-
en? Se på vår hemsida och gå med i Svenskbybor-
nas facebookgrupp, där aktuella händelser ständigt 
kommer in. 
 
Styrelsen 
                     Maria Malmas trollbinder 

 

KALENDARIUM 2016 
Med reservation för ändring, se hemsida för info. 
 
Söndagen den 26 juni kl. 13.00 
Vernissage Svenskbybornas museum  
Gotlands Museums chef Lars Sjösvärd inviger nya 
museet i Svenskbygården. 
 
Svenskbybornas museum öppet kl. 13-16. 
Söndagen 26 juni-söndagen 7 auguti. Alla dagar. 
Därefter söndagar i augusti och september. 
 
Lördag 30 juli kl. 18-23 Gemenskapskväll  
Filmvisning av Länsteaterns musikal "himlen är 
vårt tak" i Roma bygdegård. (kl. 18-21). 
Svenskbymuseet är öppet, lätt förtäring, lite grillat, 
kaffe, mm finns att köpa  vid Svenskbygården. 
 
Söndagen den 31 juli kl. 18.00; Föreläsning 
”Att komma till Svenskland” med Jörgen Hedman  
 
Måndagen den 1 augusti; Högtidsdagen 
10.00 Gudstjänst i Roma k:a,  
c:a 13.30 årsmöte vid Svenskbygården 
 
9-12 augusti; Dagöresa  
Se annons i nyhetsbrev samt hemsida för mer info 
 
”Otendag”, 21/8, 29/9, 27/10 och 24/11 
Kl. 14-16 sista torsdagen varje månad aug-nov. 
Välkomna på fika och samtal i svenskbygården! 
 
Onsdagen den 21 sept. ”Bakom kulisserna” 
kl 14:00 och kl 18:00 på Landsarkivet., Visby.  
Vad finns på Landsarkivet om svenskbyborna? 
 
Okt/nov Svenskbyns mattraditioner! 
Studiecirkel på Gotland där vi lagar mat ihop. 
 
Lördag 29 okt; Höstfest på Gotland 
 
Lördag 12 nov; Räfsning Svenskbygården  
 
Söndag 4 dec; Adventsfirande i Stockholm 
 
December; Adventskonsert på Gotland 
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Kom med i Svenskbykören! 
Tycker du om att sjunga? Kom med i 
Svenskbykören, vi behöver fler medlemmar, 
framförallt yngre. Kören håller Svenskbyns 
sångtradition levande och ordnar konserter 
lite då och då.  
Vi övar sista onsdagen i varje månad.  
Kontakta Yvonne Bogren 070-843 07 59 

 

Dagöresa 9-12 augusti 2016 
 

Välkomna på en guidad resa med histo-

riska förtecken på Dagö i Estland. Ciceron 

Jörgen Hedman ordnar ihop med Svensk-

byföreningen en resa som utgår ifrån Tallin 

och tar oss till Dagö med besök till platser 

med anknytning till svenskbyborna. Vi ser 

bl.a. Röicks kyrka, Kärdlas museum, 

Svenskbyn, Slottet Suuremõisa, Köpu fyr-

torn och Sääre udde. En av kvällarna blir 

det rökbastu och middag på Mickelsgår-

den. 

 

Kostnaden är 2 500 kr per person i dubbel-

rum, 500 kr extra för enkelrum. I priset 

ingår buss, guide, boende 3 nätter på Paadu 

hotell samt en kväll med mat på Mick-

elsgården. Bussen avgår från och kommer 

till Tallinn vid lunchtid 9/8 respektive 12/8 

 

Resan till Tallinn tillkommer och bokas 

själv. 

 

Anmälan görs till senast 15/6 till  

gruppresa@svenskbyborna.se eller 

Johanna Larson  070-447 74 37 

 

Skänk ett bidrag till byn!  
Byborna har det extra tungt nu när Ukraina 

är i kris. Landets ekonomi är mycket dålig 

vilket drabbar byborna hårt. Femton män 

från byn är inkallade vid fronten. Byborna 

betalar själva dyra mediciner och 

operationer. Föreningen fördelar pengarna  

och ser till att hjälpen kommer fram, tack 

vare Sven Bjerlestam som är i byn varje 

vecka.  

Sätt in pengar på pg 187879-2 eller 

föreningens swishnummer 123 225 22 86.  

100 kr är till stor hjälp till någon i byn!  
 

 
 

Vernissage  Svenskbymuseet  

26 juni kl. 13.00 
Projektgruppen för Svenskbymuseet jobbar 

bitvis dygnet runt för att bli klara med vårt 

efterlängtade museum. Det blir en 

utställning som berättar om vår säregna 

historia på ett enkelt och pedagogiskt vis 

och visar de föremål föreningen äger.  

Det är mycket jobb med research, 

översättningar, text- ljud- och 

bildbearbetning samt formgivning.  

Men fantastisk nog har vi den mesta 

kompetensen inom föreningen.  

Den 26 juni klipper Gotland Museums chef 

Lars Sjösvärd banden till vårt nya museum. 

 

 Välkomna! 

 
 

Demokratiprojektet ICLD 

Region Gotland får i dagarna 

förhoppningsvis postivt besked för ett tre-

årigt demokratiprojekt i Gammalsvenskby 

med pengar från ICLD. Föreningen har 

varit delaktiga i processen, då projektet 

kommer att bli mycket viktigt för byns 

utveckling, vilket går hand i hand med vårt 

humanitära och framtida arbete i byn. 

Projektet går ut på att utbildning och 

ömsesidigt utbyte av kunskaper för att 

utveckla demokratiska processer med 

fokus på turism och jordbruk 
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