Visby i juni 2010

Kära vänner och medlemmar i Föreningen Svenskbyborna!
Efter en vinter med massor med snö så har vi åter fått en härlig vår. Jag har
sällan sett sådana mängder av blommor som i år. Värmen är på väg och det är en
härlig tid.
Tack för alla vänliga brev och mail från er. Det är så trevligt att få hälsningar
från olika delar av landet. Fortsätt gärna med det!
Nu har tillbyggnaden av förrådet kommit igång. Medlemmar ställer upp med
”dagsverken” vid Svenskbygården för att hålla den i gott skick. Tack för alla
timmar ni tillbringar vid gården! Det blir också många timmar under museets
öppettid. I år är museet öppet från 29 juni-8 augusti. Varje dag mellan 13-17
finns det personal där. Det finns böcker och CD till försäljning. Glass och kaffe
med gott kaffebröd finns också. Välkomna in på Svenskbygården!
Fredagen den 30 juli kl 19 kommer en film:”Gammalsvenskby, mitt andra
hem” att visas i bygdegården i Roma. Det är en film om Tage Brolins möte med
byborna. En härlig film där ”gummorna” i byn verkligen bjuder på sig själva.
Den är filmad av Stefan Quinth.
Första augusti kommer att inledas med högmässa i Dalhem kyrka klockan
10.00 OBS! ( Roma kyrka är under renovering). Efter gudstjänsten så förflyttar
vi oss till Svenskbyparken. Vi hoppas på bra väder som det brukar vara. Där tar
vi fram våra matkorgar. Det finns även servering i bygdegården. Kören sjunger,
hälsningar framförs och det blir årsmöte.
I månadsskiftet augusti- september kommer en grupp elever från Gammalsvenskby till Gotland på besök. Det är Larisa Belei med sina svenska elever som
kommer. Det är i samarbete med Högbyskolan i Hemse. De kommer att resa
med buss från byn och är 30 elever samt 10 medföljande. Hoppas att några av er
har någon sängplats för gästerna. Vi är ju rätt många som tagit del av
gästfriheten i byn och gärna vill bjuda igen.

Höstfesten blir 30 oktober kl 19 i Svenskbygården. Anmälan till Ewy &
Allan Ahlbin tel. 0498- 21 66 93 senast en vecka innan.
Andra söndagen i advent, 5 december blir det advent och julsamling klockan
13.00 i Ersta kyrka i Stockholm.
Kassören saknar ett antal medlemsavgifter. Han påminner er om att betala
avgiften 100 kr/ medlem, 50kr/barn eller 300kr familj. Kom ihåg att skriva
namn och adress. Har ni flyttat så meddela er nya adress. Glädjande nog så
tillkommer flera nya medlemmar varje år så antalet är ca 850 st. Några lämnar
oss också och dem ska vi minnas med tacksamhet.
Hoppas att ni besöker hemsidan: www.svenskbyborna.com Där finns mycket
att ta del av, tex alla fotografier och reseberättelser. Många letar sig fram till
passfoton från resan till Sverige 1929.
Många skänker pengar till föreningen och till byn. Vi är tacksamma för alla
gåvor till byn och byborna ber mig hälsa och tacka. Visby stifts kollektdag till
Gammalsvenskby är 1 augusti i år. Senaste stora projektet var att bidra till
byte av fönster i förskolan. Köket i ålderdomshemmet har byggts om för pengar
från hovet som överlämnades vid kungaparets besök i byn.
Jubileumsboken: Vems är du finns till försäljning. Kostar 150 kr
Karl-Erik Tysk har utkommit med en ny bok om sina möten med byn.
Den heter Kungsljus och kostar 150 kr. Tidigare har han skrivit
Skymningsland och Gryningsljus. Nyutgåvan av Sigfrid Hoas: Banditer i
byn för 199 kr. Jörgen Hedmans Svenskbysläkter är en bok man bara måste
ha för att söka sina rötter kostar 240 kr CD: Dagövals, folklig musik från
Gammalsvenskby inspelad av Totte Hultmans trio och kostar 150 kr
Finns att köpa på museet eller ring mig så skickar jag.
Jag hoppas ni får en skön sommar och att vi ses i Roma på museet och på
1 augusti i Dalhems kyrka och sen på Svenskbygården.
Karen Wright inbjuder till jubileumsdagar i Wetaskiwin, Alberta den 7-8
augusti. Det ger er tillfälle att träffa släktingar och svenskbyättlingar i Kanada.
För mer info gå in på hemsidan www.svenskbyborna.com
Sommarhälsningar till er alla

Birgitta Utas

