
Julfirande i Gammalsvenskbyn 2015

Även detta året följde man de svenska traditionerna som Föreningen Svenskbyborna 
skapat för folket i Gammalsvenskbyn. Det var under Birgitta Utas tid som ordförande 
i föreningen som man började med dessa traditioner och som sedan har följts upp med
råge under Sofia Hoas ordförandeskap.

Under vintern sker gudstjänsten i ett av de mindre rummen i kyrkan där det finns 
uppvärmning. Bland de äldre damerna på bilden syns från vänster; Elsa Kozenko, 
Elsa Schultz, Emma Utas, Luba och Natasja, döttrar till Anna Sigalet samt Herta 
Zenner.

Efter gudstjänsten den 4-e advent bjöds kyrkobesökarna på lunch och alla barnen i 
kyrkans barnkör fick en godispåse. Alla kyrkobesökarna fick dessutom ett ljus som 
skall symbolisera att medlemmarna i Föreningen Svenskbyborna tänker på sina 
avlägsna släktingar i Ukraina och då speciellt under julhelgen. En annan tradition är 
att ge alla svårt sjuka och som är bundna vid sängen en matpaket och detta året var det
12 sjuklingar som fick denna förmån som bl a innehöll; bröd, mjöl, bovete, ris, 

Det finns numera ingen präst i den Lutheranska kyrkan utan Nina 
Knutas som   är ordförande för de förtroendevalda inom kyrkan får 
agera som präst



matolja, ost samt kaffe och the. Kyrklunchen och matpaketen bekostades även detta 
året av Francoise och Bertil Gustafsson i Stockholm. 

Alla kykobesökarna får ett ljus som symboliserar att man i 
Sverige tänker   på  folket i Gammalsvenskbyn. Här får Tatjana 
Schultz ett ljus

Här delar Natasja Hatuntseva ut godispåsar till barnen, en populär 
uppgift som  hon haft i flera år



Som tidgare år delar Föreningen Svenskbyborna ut julklappar till flera nyckelpersoner
i Gammalsvenskbyn; som läkarna, skolledarna m fl. Detta året delades det också ut 
hjälp till flera sjuka bybor som är i behov av vård och medicin. Det är som vanligt 
föreningen på Gotland som bekostar detta men detta året hade det för detta ändamål 
även kommit in en stor penninggåva från Hjördis Nilsson i Klippan.

Här serveras lättlunchen som består av bredda smörgåsar och kaffe.  
Damerna på   bilden från vänster är; Luba Vaschenko, Anna Bush, 
Herta Zenner, Elsa Schultz, Elsa Kozenko och Emma Utas  

En av nyckelpersonerna i byn som fick en julklapp detta året var 
borgmästaren;  Alexander Kozak.



Bland de personer som detta året fick ett matpaket var Anna Annas, 
välkänd bland många svenskar som genom åren bott hos henne.

Även förskolorna och barnen upp till 4-e klass i skolorna fick en 
godispåse till jul. Här är det personal i förskolan i Minchurinetz som 
får sina godispåsar.



Alla i Gammalsvenkbyn som kommit i åtnjutande av hjälp eller gåvor från Sverige 
blev naturligtvis mycket tacksamma och hälsar och tackar till Föreningen 
Svenskbyborna samt till andra för dem okända välgörare. Vi får hoppas att dessa 
traditioner som Föreningen Svenskbyborna introducerat i Gammalsvenskbyn kommer
att bestå och kanske kan utvecklas än mera i framtiden.

Sven Bjerlestam i januari 2016

En av dem som fick ekonomisk hjälp till medicin var Anna Knutas, här 
med sjuklingen; Aleksei


