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Diskussion i Pafos om Cypernproblemet och hur
länder som Sverige kan bidra till en lösning
Pahpos-Aphrodite Rotary Club
anordnade den 29 april en
välbesökt diskussion med vår
ambassadör Klas Gierow och
regeringens talesman Nicos
Christodoulides på Neapolis
University i Paphos.

Vår svenska ambassadör HE Klas Gierow och
regeringens talesman Nicos Christodoulides

Vår ambassadör gjorde en mycket
bra presentaon av Sveriges
insatser på Cypern från 1964 och
framåt. De insatser som gjorts
mest nyligen är dels projektet The
Religious Track of the Cyprus Peace
Process, som har rönt stor
framgång med a föra de religiösa

ledarna llsammans och jobba
för en lösning, samt e
tvådagars seminarium i Bryssel
för grek– och turkcyprioska
aﬀärsmän där de llsammans
elaborerade om ekonomiska
fördelar av en lösning på
Cypernproblemet .
E$er a Gierow och
Christodoulides hållit var sin
presentaon hölls en livlig och
informell fråge– och
diskussionsstund.

Ingela avtackad

Inuti kan du läsa om bl.a. detta:

Ingela Brylde var vår lärare I Pafos under åren 20032012. Hon var även vår föreningsrepresentant och
ﬁck vara det under en d då svenskförsamlingen i
Pafos förändrades och ökade stort. Tyvärr ökade
inte elevantalet, så skolan ﬁck stängas 2012.
Under hennes d som lärare blev skolan, (som hade
få elever i spridda åldrar—inte en lä uppgi$), även
en naturlig mötesplats för svenskarna i Pafos. Under
hennes ledning började man ha månatliga luncher
för alla svenskar som ville delta, något som hjälpte
nyinﬂyade a komma in i gemenskapen.
Föreningen har nu äntligen avtackat Ingela för
hennes engagerade och entusiasska insatser. Tack
Ingela Brylde vid avtackningsmålden den
igen Ingela och vi hoppas a en dag få säga Välkom29 april i Pafos.
men åter!
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PAR I SJÄLAVÅRD
Skandinaviska kyrkan har funnits
sedan 1990-talet i Ayia Napa. De
senaste sex åren är det Björn Rydberg
som är svensk präst här, och hans
hustru, Ulla Handell-Rydberg, är
diakon. Tjänsten som diakon var ny
när Ulla kom, så hon är vår första
diakon på Cypern.
Björn har under hela sin karriär varvat
sin präsjänstgöring mellan Sverige
och utlandet. Hans digare
utlandstjänstgöring har varit i Aten/
Pireaus (5 år) och Las Palmas (14 år),
där Björn och Ullas barn växte upp.
Totalt har han och Ulla spenderat 25
år utomlands. En förutsäning för a
kunna jobba så mycket utomlands är
a båda makarna har samma
inställning och fakskt vill jobba och
bo i en annan kultur, något som inte
alld är givet. Det kan o$a vara
svårare om den ena maken inte har
något jobb.
Det kanske är underligt a Björn blev
präst med tanke på a han vid 13 års
ålder upplyste sina föräldrar om a
när han blev vuxen skulle han aldrig gå
i kyrkan. Hans pappa var kyrkvärd och
Björn och hans syskon ﬁck följa med
ll kyrkan varje söndag, något som
han då tyckte var tråkigt. Men e$er a
han vid 16 års ålder gick på sjön och
jobbade som sjöman under några
sommarlov, kom han in på en
internatskola för blivande präster i
Uppsala. Och e$er dea tvekade
aldrig Björn, han gick vidare ll a läsa
ll präst vid Uppsala universitet.
Men han hade under denna d även
en alternav karriär som musiker, han
spelade i gospelsbandet ”Mission
Possible” som turnerade runtom i
Sverige. Vi som besökt hans gudstjänster vet ju a han är mycket

vid. I Sverige har man
handledning inom respekve
yrken, men i utlandet ﬁnns inte
dea på samma sä.

Skandinaviska
kyrkans
verksamhet
Under Björn och Ullas d på
Cypern har de varit med om a
ﬂya Skandinaviska kyrkan ll
en ny och större lokal. Sedan
Svenska skolan startades 1991
av prästen Harald Ekberg så har
skolan i Ayia Napa inrymts i
kyrkans lokaler. När ﬂyen
skulle gå ll en ny lokal ansåg
Björn och Ulla utanfär Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa
inte kyrkan i Sverige a det var
nödvändigt a ha utrymme för
musikalisk och bemästrar ﬂera instrument.
svenska skolan, något som Björn
Det var under studierna i Uppsala som
motstred och ﬁck kämpa för a
östgötarna Björn och Ulla träﬀades, på
behålla. Han lyckades, och det är vi i
Marn Olssons kafé för a vara exakt. De
Svenska föreningen mycket
blev inte omedelbart e par, men de fanns tacksamma för! Dessutom upplåter
i varandras bakhuvuden och så småningom kyrkan sina lokaler gras ll
blev det ”de”.
föreningens basarer i Ayia Napa, så
från föreningens sida kan inte nog
Ulla studerade psykologi i Uppsala, något
understrykas hur vikgt samarbetet
som hon säkerligen ha$ mycket nya av
mellan kyrkan och föreningen är. Från
under hennes år både som präsJru och
Björn och Ullas sida förstår man hur
som kyrkans husmor vid
vikg föreningens skolverksamhet är,
utlandstjänstgöringarna. Det är ca 10 år
då de själva ha$ barn i samma
sedan som hon studerade ll diakon, och
situaon och de dessutom varit med
för a bli antagen ll dessa studier är det
om a starta kompleerande
nödvändigt a man har en social, kurav
svenskundervisning i Las Palmas.
eller vårdande högskoleutbild-ning i
boen.
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) står
bara för viss del av Skandinaviska
Varken Björn eller Ullas yrken är några 9-5
kyrkans kostnader. I princip täcker det
jobb, och det kan bli väldigt tungt då
bidraget inte ens hela hyreskostnaden.
jobbet väldigt o$a handlar om a möta
Resten av kostnaderna för
och stödja människor i kris. Det är tur a
lokalanställda, lokalkostnader m.m.
de har varandra som stöd, och när Björn
täcks genom bidrag och gåvor från
och Ulla slutar sina tjänster i augus 2015
vänförsamlingar, privata sjukhus på
hoppas de a det är e ny par som tar
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Cypern, olika företag samt självklart
kyrkans församling på Cypern. En stor
del av inkomsterna kommer från den
Öppet Hus-verksamhet som kyrkan
har oktober-april. Varje måndaglördag under dessa månader har
kyrkan öppet kl. 10-14 och då kan
besökarna köpa sig en kopp kaﬀe
med nygräddad våﬄa eller en
kanelbulle. Kyrkan har även en
välsorterat bibliotek med både
svenska och norska böcker, samt
färska dagsdningar, som är mycket
populärt bland långliggarna. Det ﬁnns
även datorer med llgång ll Internet
som man kan hyra. Varje dag under
vintersäsongen kommer ca 200
besökare ll kyrkan.
Gudstjänst hålls varje söndag i kyrkan
i Ayia Napa, varannan vecka av den
svenska prästen och varannan av den
norska prästen. Andakt hålls varje
torsdagkväll. Man har även många
andra akviteter som Öppna samtal,
lyrikkvällar, allsång och barnmmar.
Dessutom har man bak- och
handarbetsgrupper som hjälper ll
inför kyrkans olika basarer. Vinterd
har kyrkan också ärtsoppa på
torsdagar och risgrynsgröt på
lördagar.
Sommard har man inte lika mycket
dagsakviteter men då llkommer
istället en annan mycket vikg
uppgi$, nämligen ”Navandringen”.
Kvälls- och naed ﬁnns kyrkan på
plats mi i nalivet i Ayia Napa och
delar ut vaen ll de festande
ungdomarna. ”Varannan vaen” är
devisen för navandringen.
Deltagarna får e otroligt posivt
gensvar från ungdomarna, och det
blir o$a meningsfulla och djupa
diskussioner dem emellan.
Navandringsverksamheten har rönt
stor uppmärksamhet i bl.a. England,

Tyskland och Norge, men svenska
media har visat e ljummet intresse
– minst sagt. Trots det är
navandringen känd hos en hel del
svenska föräldrar vars barn besöker
Ayia Napa och de är mycket
tacksamma för kyrkans
engagemang. Kyrkan tar gärna emot
frivlliga som vill hjälpa ll under
navandringen, och man behöver
även sponsorer av vaeninköp.
Det händer a de svenska turisterna
råkar ut för olyckor eller blir sjuka,
och Ulla går på sjukbesök ﬂera
gånger i veckan. Under e år blir det
ca 800 sjukbesök för henne. Kyrkan
samarbetar också med de olika
reseföretagen och Ulla är med på
deras veckovisa informaonsmöten
för nyanlända turister för a upplysa
om kyrkans verksamhet.
Därutöver har kyrkan svenska
gudstjänster i Limassol, Larnaka,
Pafos ocn Nicosia några gånger per
år på respekve ort. Något som vi
bofasta svenskar uppskaar väldigt
mycket, även om besöksfrekvensen
är ganska ski$ande på de olika
orterna.
Främst under månaderna maj, juni
och september blir det många
äktenskapsvälsignelser för Björn.
Ännu har inte kyrkan få llstånd a
genomföra vigslar. Välsignelserna
uJörs mestadels i kapellet på Adams
Beach Hotel, något som blivit
godkänt av den ortodoxa biskopen
Vasilios i Famagustaregionen.

Fritid och framtid
Man förstår a det blir få lediga mmar
för Björn och Ulla. Den enda chansen ll
någon längre avkoppling är a åka bort,
och då blir det o$ast a de besöker sina
barn och barnbarn, som numera är tre
ll antalet. Björn och Ulla har sina barn i
Madrid, Pecs i Ungern och Norrköping,
så det innebär en del resande för a
träﬀa dem. På sommaren llbringar
Björn och Ulla mycket d i Hamburg ,
d.v.s. sommarstugan utanför
Valdemarsvik. Drömmen är odla
vinrankor där när de blir pensionärer.

En annan dröm är a båtluﬀa i Grekland.
De gjorde det en del när de bodde i
Aten, men skulle gärna göra det igen och
mer grundligt. SKUT har dessutom redan
frågat om de kan tänka sig a vikariera i
utlandskyrkorna e$er pensioneringen
nästa år. Vikariaten är o$ast på 2-3
månader på någon av de 40 kyrkor som
ﬁnns runtom i världen. Något som Björn
och Ulla inte alls är främmande för,
vilket inte är svårt a förstå med deras
människoengagemang och intresse för
olika kulturer.
Men än har de nästan 1,5 år kvar på
Cypern och vi uppmanar alla a ta
chansen a träﬀa dem både vid deras
gudtjänster runtom på Cypern och vid
kyrkans olika akviteter.
Vi i föreningen önskar Björn och Ulla
fortsa välgång i arbetet, och däre$er
en god och lagom akv pensionering!

Skandinaviska kyrkans målsäning
är a vara en andlig, social och
kulturell mötesplats och det måste
man säga a de uppfyller med råge.
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Erbjudande om luft/luft värmepump

Håll bostaden varm, torr
och skön i vinter!
Vintermånaderna på Cypern kan vara
krävande ur komfortsynpunkt och
osunt kalla och fukga bostäder skapar
stor otrevnad för många. Hus och
lägenheter saknar adekvat isolering
och de fönster som används släpper in
kyla och vind och är den största
anledningen ll a stor
energiförbrukning uppstår om man vill
hålla en någorlunda acceptabel
inomhustemperatur.

bästa bland e stort antal andra
värmepumpar.
IVT Nordic Inverter PremiumLine KHR-N
använder sig av inverterteknik vilket
innebär a eﬀekten hela den anpassas
e$er bostadens värmebehov.
Värmeeﬀekten är mellan 0,9-6,5 kW vid
utelu$temperatur på 7°C torr och 6°C
våt samt 20°C torr inomhustemperatur.
Kyleﬀekten är mellan 0,9-4,0 kW.

Med de på Cypern rådande
temperaturförhållandena avger IVT
Nordic Inverter PremiumLine KHR-N över
fem gånger den energi som den
A ha det varmt inomhus är bra för de
förbrukar! Värmepumpen kan vid
boende och byggnader, möbler och
maximal dri$ under 24 mmar leverera
annan utrustning tar ej skada. Det är
samma mängd energi som uppnås vid
vanligt a fukt och mögel uppträder på
förbränning av ca 20 liter olja per dygn!!
väggar, i garderober och på möbler och
dea skapar en ohälsosam miljö.. Trots
Vi rekommenderar byte av en av de
allt har ju inte vi nordbor ﬂyat ll
undermåliga AC-enheterna i bostaden
Cypern för a frysa utan för a njuta
av sol och värme. Vi tycker nog alla a och ersäer denna med en IVT Nordic
Inverter PremiumLine KHR-N.
det är behagligare
Installaonen är enkel och tar endast
utomhustemperaturer på Cypern än i
några mmar och inga ingrepp behöver
Skandinavien under vintermånaderna
men inomhusklimatet i våra bostäder i göras i väggar eller annat. Vi använder de
redan installerade gasrören som tväas
Skandinavien är mycket behagligare
innan den nya enheten installeras.
och hälsosammare.

Byt en beﬁntlig AC mot en
IVT Nordic Inverter
PremiumLine
VikingTherm Ltd har startat leverans
och installaon av IVT Nordic Inverter
PremiumLine KHR-N som är llverkad i
Sverige och normalt känd som lu$/lu$
värmepump. Denna värmepump har
erhållit toppresultat i Konsumentverkets tester och rankas som den
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En helt annan inomhusmiljö
Resultatet blir en helt annan
inomhusmiljö där ni ständigt håller en
jämn inomhustemperatur och ni och ert
hus njuter av torr och hälsosam lu$.
Dea ll en väldigt låg kostnad och
absolut bekymmersfri dri$.
Värmepumpen reglerar sig själv och det
enda som ni behöver göra är a akvera
den och ställa in önskad
inomhustemperatur.

Ring gärna Per Nehler i Vouni (99453376) för a få e neutralt
utlåtande om hur hans IVT Nordic
Inverter PremiumLine KHR-N
förändrar inomhusklimatet ll
extremt låga kostnader.

Pris
Priset för IVT Inverter PremiumLine
KHR-N är Euro 2950,00 inklusive
installaon och 19% VAT. Det
rekommenderade riktpriset i
Sverige är Kronor 25 000 inkl. moms
med lläggskostnad för installaon.
Vi håller alltså något lägre pris än
det rekommenderade riktpriset i
Sverige!
Leveransd är 6-7 veckor eer
beställning.
Betalningsvillkor: 70% vid
beställning, 30% vid i drisä"ning

För y"erligare informaon
och beställning, ring Hans
99-413548 eller Kurt
97-647915.
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Svenska skolan slår cypriotiskt rekord!
Med vetskapen om a antalet
hunder som står på kö för a få
ﬂyga eskorterade ll Shiphol för a
möta sina nya familjer, kontaktade
jag min ”dog rescue”-kollega inför
svenska skolans resa ll
nätverkskonferensen i Amsterdam.
Hon blev eld och lågor och även
mer exhalterad när hon förstod a
vi var hela fyra personer som skulle
åka på samma ﬂyg. E$er en snabb
huvudräkning insåg hon nämligen
a upp ll 15 hundar skulle ju
kunna ﬂyga ut ll friheten på e
och samma ﬂyg. Tack och lov
ställde våra snälla fröknar Berith
och Paula upp llsammans med
styrelse-Ulla för ensam skulle jag
inte ha klarat av a hantera antalet
hundburar.

Dagen för avfärd var rekordet e
faktum. Aldrig någonsin digare
hade Cyprus Airways lastat e ﬂyg
med 15 hundar. Det måste llstås
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Flygresan gick bra lls lilla valpen
Poppy beslöt sig för a bli en
”poopee” och vikten av e go
samarbete blev uppenbart. Berith
slet fram våtserveer, Ulla fann
ﬂygets spypåse och Paula var väl
försedd med pappersserveer
medan jag själv försökte begränsa
vidden av förödelsen. Vi hade goda
skra, må jag säga.

a det var lite sjå med a få rä hund i
rä bur, markera burar med namn,
invägning och annat, men så söta de
små liven var! Dessutom skulle två av
hundarna skulle följa med oss i
kabinen.

Vid ankomsten var allt välorganiserat. Hundburarna var ﬁnt
uppradade och alla hundar i god
vigör, dock lite luggslitna e$er en
lång ﬂygresa. Visst var det lite
ståhej med a få upp burarna på
bagage- vagnen men värst var en
ung KLM-dam som stod och ojjade
sig för burarna hundarnas välfärd
och hur vi skulle akta oss för a
inte skulle välta med mera utan a
fakskt ge oss en hjälpande hand.
Hon gick oss på nerverna med si
tjat.
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Reser ni någonsin ll Amsterdam
eller någon ﬂygplats i Tyskland eller
med Fridsresor ll Sverige, tas
erbjudanden om hundeskortering
gärna emot. Kontakta mig på studs
på sos.dogs.cyprus@gmail.com eller
via Facebook på sidan SOS – Save
Oroklini´s Stray Dogs.

Vid ankomsthallen stod två engelsmän
och väntade på oss. Den ena tog hand
om två av hundarna medan den andre
skulle lasta in de övriga 13 i en liten
lastbil för vidare färd ll Paderborn, en
engelsk bas i Tyskland. Den senare hade
eld i baken och rusade fram i ankomsthallen med oss halvspringande e$er ll
allas förtret e$ersom vi hade halta Loa
med oss, dvs. stackars Berith som ännu
inte återhämtat sig e$er sin
knäoperaon. Det blev lite skrik på
engelska a denne energiske chauﬀör
gärna skulle ta det lite lugnare, vilket han
gjorde typ 10 meter innan han återigen
sae igång turbofarten.

Tack på förhand!
Jeanee Borchardt

Framme vid lastbilen kunde vi lasta in de
små liven och krama dem förväl och
önska dem e go liv i e kärleksfullt
hem, något de inte förunnats här på ön.
Vi fyra eskorter kunde nu andas ut och
njuta av en feel-good faktor för a ha
hjälpt ll. Upplevelsen kan
rekommenderas!

Nya svenska ord!
Språkrådet har gjort en lista över nya
svenska ord 2013, och nedan redovisas
en del av dem:
•

•

5:2-diet - diet med kra$igt
begränsat kaloriintag under två
dagar per vecka och normalt
ätande under veckans fem
resterande dagar. 2013
betalskugga - avsaknad av
mobiltäckning som gör a det inte
längre går a använda kort i
betalterminaler i Wällvärlden.
Första belägg: 2013

•

bjudkaﬀe -kaﬀe som serveras
kostnadsfri ll någon som inte
har råd, sedan en kund betalat
för två koppar men bara druckit
en. 2013

•

enveckasförsvar - försvar som
bara har förmåga a göra
motstånd i en vecka. 2013

•

fäbodiﬁering - trend där
storföretag marknadsför
massllverkade produkter som
småskaliga, närproducerade och
autenska. 2013

•

hypa - bete sig
överenergiskt och smågalet.
2013

•

kjolprotest - protest mot a
kortbyxor inte är llåtna
arbetskläder, där män i
stället klär sig i kjol i
sommarhean. 2013

Fler nya ord hiar du på denna
länk:
www.sprakochfolkminnen.se/
sprak/nyord.html
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Nätkonferens i
Amsterdam 4-6 april

Konferensen hölls på hotellet,
vilket var jäeskönt! Speciellt
för vissa invalider med
knäproblem och skavsår ;-)

Vi var fyra lärare och två
styrelsemedlemmar som ﬁck
nöjet a resa ll Amsterdam och
ta del av nätkonferensen, som
anordnats av Svensk
Utlandsundervisnings Förening
(SUF). Det är Skolverket och SUF
som sponsrar skolföreningarna
för de här konferenserna som
anordnas vartannat år.
Deltagarna det här året kom
från Belgien, Spanien, Grekland,
Tyskland, Nederländerna,
Schweiz, Spanien, Frankrike,
Italien, Sverige och så förstås vi
från Cypern ☺. Vi blev en fager
klunga på 70 personer totalt!
Fredagen den Wärde april var
det avresa från Larnaca. Vi åkte i
två grupper. Grupp e, de
”unga”, som orkar ﬂyga hela
naen för a sedan springa
omkring på diverse akviteter
såsom Van Gogh museet,
shopping och alla distrikt i
Amsterdams innerstad.
Grupp två, latmaskarna, som
hade si eget lilla hundäventyr
på resan, men ändå hann med
en del bl.a. hälsade vi på
droning Silvia och kungen som
var på statsbesök, besökte Red
Light District, provsmakade goda
ostar och intog en god middag i
trevligt sällskap.
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Stora pampiga Amsterdam Centraal från
1889. Här passerar ca 250 000
tågresenärer varje dag.

På fredagen erbjöds en cykeltur,
men tyvärr hann vi inte med den.
Amsterdam är vida känt för a
vara en av världens mest
cykelvänliga städer.
Cykelparkeringar ﬁnns spridda
över hela staden och totalt ﬁnns
över 700.000 cyklar. Som tur är
ﬁnns det inte så många bilar inne i
staden men det var stor risk a
man blev påkörd av en cykel när
man var ute och gick.
Vi bodde på Inntel Hotels
Amsterdam Zaandan, som ligger
18 minuter med tåg från Schiphol
ﬂygplats och 12 min från
Amsterdam Centraal. Hotellets
struktur som var mycket originell,
var exempel på Zaan-områdets
tradionella hus fast här livfullt
staplade på varandra.
Det var e modernt hotell. Kanske
lite för modernt. Badrummet
hade nämligen e fönster in ll
sovrummet!!!! De ﬂesta rummen
hade åtminstone frostat glas, men
två av de tre rummen som vi
ockuperade, hade vanligt
fönsterglas.........tror inga ﬂer
kommentarer behövs!

Vårt hotell

Frukost på hotellet

Hotellrummet som hade fönster in
ll badrummet gav oss många goda
skra4.

Vårnumret 2014
Utomlands. Monicas föredrag
avslutade dagens föreläsningar.

Lördagsmorgonen började med a
Eva Nylander, ordförande för
svenska skolan i Amsterdam, höll
e välkomsal.

E$er kaﬀet presenterade Jan
Dackenberg från SUF och Lars
Bergman från Sverigekontakt lite
nyheter och informaon som är
bra a veta för utlandsskolorna.

Dea följdes av: Warming-up av
Åsa Olsson, som sedan 1990 är
bosa i Nederländerna och
arbetarsedan 1995 som
frilanssångerska inom klassisk
musik.

På Sverigekontakts hemsida, kan
man bl a läsa om sommarkurser
som erbjuds av dem.
www.sverigekontakt.se

Amsterdam är berömt för sina
många muséer och de vackra
kanalerna med sina ståtliga
klassiska kanalhus.

Lunch intogs på hotellet och vi
ﬁck smaka på några av Hollands
egna speciella maträer som
ingen av oss tyckte var något
vidare go men som tur var
fanns det go om sallader,
soppa och bröd.

När de byggdes, så skaades de
e$er hur breda de var mot
kanalen. Därför är husen mycket
långsmala framifrån, men desto
djupare! I.o.m. a de är så
smala så är det svårt (nästan
omöjligt) a få upp möblerna på
övervåningarna, så varje hus har
en krok högst upp på fasaden.
Med hjälp av den hissar de upp
och ner möblerna vid ﬂyningar
och nya möbelköp.

Åsa visade oss hur vi bäst kan
värma upp stämbanden före en
lekon för a få auktoritet och
kra$ i rösten.

E$er lunchen höll Monica Bravo
Granström e föredrag om
ﬂerspråkighet och hur man
stöar den för sina barn. Monica
har skrivit boken ”I Love
Svenska” och är engagerad i
SWEA-projektet Barn

E$er e snabbt klädombyte bar
det iväg på kanaltur i Amsterdam.

Härlig Vreeswijk musik av gruppen De
Andersons

Musikern och teatermakaren Anna
Ågren från musikgruppen De
Andersons och hennes holländska
(svensktalande) mamma Nelleke
Dorresjn, rektor för Uppsala
Internaonal Summer Session,
delade med sig av sina erfarenheter när det gäller kulturella
skillnader och krockar inom och
utom familjen, ll DE Andersons
tolkning av Cornelis Vreeswijk.
Intressant informaon från Uppsala
Internaonal Summer Sessionskolan, med sköna inslag av
Cornelis Vreeswijk.

Kanaltur i Amsterdam
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På söndagsmorgonen hade vi grupparbete och
diskussioner under ledning av Monica Bravo
Granström. Då ﬁck vi chansen a prata och dela
med oss av erfarenheter och ﬁck ps och goda
råd från andra kollegor runt om i världen.

De smala men höga husen ute8er kanalerna

E$er den fantasska kanalturen
promenerade vi ll restaurang Kapitein
Zeppos, där vi bjöds på middag. E$er en lång
väntan blev salladsbuﬀén framdukad och tog
slut på e nafs. Så där står vi 30 personer
kvar, med kurrande magar och väntar och
väntar. Långt om länge kom då äntligen
påfyllningen. Restaurangägaren tyckte vi åt
för mycket! Vet inte hur mycket 60 kvinnor
och 2 män kan äta per man, men det var visst
alldeles för mycket enligt holländarna ;-)
När sedan varmräerna kom, smakade köet
skosula och laxen var halvrå. Kanske är vi
bortskämda här på Cypern? Men desserten
var som tur desto godare med goda kakor.

Konferensens sista föreläsning, hölls av Astrid
Surmatz, ﬂerspråkig docent i skandinaviska
språk vid Amsterdams Universitet. I sin
doktorsavhandling behandlade hon språkliga
och kulturella aspekter i Pippi
Långstrumpböckerna.

Stafe4pinnen går från Amsterdam ll Zurich som tar hand
om nästa konferens 2016

Konferensen avslutades först med a
stafepinnen gick vidare ll Zurich som ska vara
värdland för nästa nätverkskonferens 2016 och
däre$er med en gemensam lunch på hotellet.

Restaurang Kapten Zeippos
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Amsterdam är Nederländernas största stad och har ca
8 ½ miljoner invånare.
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AYIA NAPA HAR ORDET

Ännu e år har ﬂugit iväg- vart tog
det vägen frågar man sig.
Ja säg det den som kan.
Skolan i Ayia Napa har i år 7
grupper med sammanlagt 25
elever.
Elevantalet sjunker år från år
precis som på de andra orterna.
Vi hoppas kunna samla ihop
llräckligt många 5-åringar för a
starta en lekisgrupp i september
2014. Så om du bor i Ayia Napa
området och har barn som blir 5
år 2014-2015 kontakta föreningen
eller Pia Koumi (lärare).

Känner ni någon som kan vara
intresserad så be dem höra av
sig.
I juni 2014 består
avgångsklassen av 7 st elever.
Vad har hänt under det
gångna året undrar ni säkert
nu. Jo en hel del. Underbara
elever som jobbar för fullt för
det mesta och på halvfart
ibland. Det är ju dem det hela
handlar om egentligen. Det
arbete de lägger ner är
fantasskt. Många goda skra
och givande diskussioner, men

också kontroverser. E helt
läsårs material ska hinnas med
på e lekonsllfälle per vecka
under 36 av årets veckor.
Söndagen innan första advent
var det basar. Samarbetet
mellan skolorna på olika orter
fungerade väldigt bra och gav
en välbehövd energikick.
Basaren har på senare år blivit
tungrodd i och med a antalet
föräldrar minskat. En klar
bonus med det hela är a man
får en chans a träﬀa och
umgås med andra som har
barn i skolan. Ser fram emot
a göra om det hela i
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november igen. Börja gärna
samla in vinster redan nu om ni
kan. Har hört från en säker källa
a det ﬁnns vissa som sier
hemma och gör julpyssel som ska
säljas på basaren.
De barn som var intresserade
deltog i skolans Luciatåg. Det
övades på sånger och verser både
hemma och llsammans med
Cecilia Berg- Mouskovia.
Torsdagen den 12 december var
det så dags a lussa i
Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa.
Björn Rydberg, präst, höll andakt
och barnen sjöng. Den 13
december var det IKEA som stod
på tur. De som hade möjlighet
tog sig ll huvudstaden för a
sprida lite ljus. När de var klara
där blev det a åka i ilfart hem ll

svenska ambassadören och
sjunga vid en bjudning.
Vid olika llfällen under året
bjuder kyrkan in ll
familjegudstjänster. Då brukar
de be elever från skolan a
medverka. Barnen läser stycken
ur ”Barnens bibel”. Annars är
det väl sdagarna som är en
populär e$ermiddag. Då håller
Ulla och Björn Rydberg i
barnmmen i kyrkan. Tror nog
a alla ”stora barn” uppskaar
den här stunden minst lika
mycket, om inte mer. Kyrkan
blir en naturlig samlingsplats
där man träﬀas.
Ulla Rydberg ser också ll a vi
inte glömmer bort a ﬁra
Midsommar. Knytkalaset är
välbesökt och man kan fråga sig

om det är maten, dansen eller
allsångsledaren Björn Rydberg
som är anledningen.
E varmt tack ll Ulla och
Björn från alla oss i skolan!

Vi önskar er alla e fortsa
bra år.

Svenska skolan Ayia Napa

Cypressen

Föräldrafritt
Vi tackar för det fina bidraget från Ayia Napas
avgångselever
I juni 2014 består avgångsklassen av 7 st. elever i Ayia Napa. Här
kommer deras tankar:

• Jag började i Svenska Skolan när jag var fyra år gammal. Jag har ha$

Pia och Paula som lärare. Det är väldigt roligt a gå i Svenska skolan.
Nu på slutet så känns det tråkigt. Vi har lärt oss många nya saker som
grammak, läsa, skriva och mycket annat. Många kommer a sluta,
men några kommer a forsäa med TISUS. Vi kommer ha många
minnen från alla dessa år.

• Svenska skolan var jäejobbig och äntligen är den slut. Men nu kan

jag studera i Sverige gras och sommarjobba om jag vill.

Vill du sjunga i kö r?

Northern
Lights Choir
söker sopraner med någon
körerfarenhet

Om du är svensktalande sopran, med
d och lust för körsång, hör gärna av
dig ll:
Gudrun tel 99 31 69 78
Göran tel 99 30 52 27
Vi övar en gång i veckan i Oroklini
(nära Larnaka)
Vårt program består bl.a. av:
Julkonserter

• Det här året är vårt sista i Svenska skolan. Vi har gå i 11 år nu. Det

känns tråkigt a sluta e$er så många år. Vi har lärt oss nästan allt
här, a läsa, skriva och a urycka oss. Jag känner mig stolt över a
ha gå i Svenska skolan och jag lämnar den med många minnen.

• Det har varit både kul och tråkigt a gå i Svenska skolan. Jag har gå

11 år så jag har lärt mig massor, som a läsa och skriva på svenska,
men e$er alla dessa år av läxor så känns det mycket bra a sluta
skolan.

• Det är tråkigt a sluta Svenska skolan därför a vi har gå så många

år llsammans med fröken Pia och Paula. Jag kommer sakna alla
roliga stunder som vi har ha$.

• När jag tänker llbaka på alla dessa år i Svenska skolan så känns det

tråkigt a sluta. Vi började med alfabetet och nu går vi ut 9:an och
har lärt oss massor. Undervisningen har varit intressant på alla sä.
Vi har lärt oss a läsa och skriva, grammak, historia och geograﬁ,
men också ﬁrat Lucia och Midsommar. Vi har ha$ en terminsbok som
vi har läst. Sen har vi ha$ Filmtajm och se ﬁlmen hemma hos vår
fröken och gjort en ﬁlmrecension. Vår grupp är också jäebra och vi
har delat många skra llsammans. Jag kommer a sakna svenskan.

• Äntligen slut.
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Mässa för småfolk
Rockmässan
Svensk hits-kavalkad (med live band)
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In Memoriam – Kari Seilo
Vår medlem Kari Seilo avled den 7 april i Åbo i Finland eer en ds kamp mot cancer.
Kari föddes den 25 november 1955 på en liten gård utanför byn Masku i Finland. Som bondson ﬁck han digt lära
sig a hjälpa ll och ta ansvar på gården med djurskötsel och mjölkning. För a komma ll skolan ﬁck Kari gå
respekve skida genom skogen ca 4 km ll allmän väg för a sedan ta bussen ll skolan.
Kari gick i skola på läroverket i Åbo och tog examen. Det var där han lärde sig tala svenska - hemmet var bara
ﬁnsktalande. Han blev digt intresserad av det vi idag kallar serviceindustrin och började redan som 14-åring a
jobba på hotell. Han gick en restaurangutbildning med examen som storköksansvarig, och dea ledde ll jobb i
Mariehamn på Åland. Han jobbade många år både i Mariehamn och på båtarna mellan Sverige och Finland. Redan
som 30-åring blev han utnämnd ll intendent på Vikinglinjen.
Däre$er förde yrket honom ll arbete i Sverige, på Grand Hotell, Kungliga sloet och riksdagen, där han började
som hovmästare och slutade som chef för festvåningarna. Kari ﬁck ansvaret för Talmansmiddagarna och för den
gemensamma moagningen som regeringen och riksdagen höll för kungen vid dennes 50-årsdag.
Genom sina många arbeten i Stockholm ﬁck han e stort och ﬁnt nät av vänner och uppdragsgivare. Också i den
kungliga familjen var han uppskaad - framför allt av prinsparet Berl och Lilian.
Kari kom a älska Cypern från första stund. Kärleksfullt byggde han upp si och Pers hem och trädgård i Vouni, dit
de ﬂyade i december 1998. Kari öppnade deras hem och ställde gärna upp och hjälpte ll i byn och utanför,
såsom för Svenska skolan och församlingen i Limassol - allt med samma stora varma hjärta och engagemang. Vi i
Svenska föreningen, och framförallt medlemmarna i Limassol, minns hans akva deltagande i planering och
organisaon av midsommarﬁrande och julfester, och inte minst den mat han lagade för dessa llfällen.
Kari och Per ﬁck många ﬁna år här på Cypern, llsammans med sina hundar. Det var också här han ville avsluta sina
dagar. Nu hann Kari aldrig återvända ll Cypern, men han ﬁck en mycket ﬁn avskedsceremoni här, helt som han
själv planerat.

Vila i frid Kari.
För er som vill lämna ett bidrag för Karis ihågkommande, stöd gärna ” Anti-Cancer Society of Cyprus” i
enlighet med Karis önskan. E-post: info@anticancersociety.org.cy
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Svenska Föreningen på Cypern

Adress:
The Swedish Association in Cyprus
P.O. Box 40674
6306 Larnaca
Föreningens tel: 7000 7710
E-post redaktionen:
redaktionen.cypressen@gmail.com
E-post föreningen:
svenskaforeningen@cytanet.com.cy
Hemsida: www.svecyp.com

Cypressen
är en medlemsdning som ges ut av Svenska Föreningen på Cypern . Den skickas
främst ut elektroniskt via e-post ll våra medlemmar och läggs även in på vår
hemsida.
Utkommer två gånger per år: april och oktober.
Sista inlämningsdatum för annonser och andra arklar: 1 april och 1 oktober.
Annonskostnad: 1/3 A4-sida: 30€, ½ A4-sida: 50€, hel A4-sida: 90€
För mer informaon kontakta ansvariga utgivare:
Jeanee Borchardt tel: 99 88 34 88, Lo_s Melis Enockssson tel: 99 47 52 41
Juliee Yiangou tel: 99 49 07 47

Välkomna 'll Limassols
Midsommarfest med skolavslutning
Lördagen den 21:a juni kl. 16.00 på Scandinavian Garden (Thatch House) i
Turistområdet. På programmet har vi allsång, pspromenad,
diplomutdelning, loeri och mycket mer.

Vi serverar en buﬀé med bla:
Potassallad
Kallskuret (rostbiﬀ och kalkon)
Pastasallad
Sallader
Bröd med smör och ost
Tårta och andra bakverk

◊ 16.00 öppnar vi dörrarna och går pspromenad
◊ 17.00 kommer eleverna i Svenska skolan Limassol a sjunga och få
sina diplom

◊ 17.30 serverar vi buﬀén
◊ 18.30 prisutdelning för pspromenad och loeridragning
Pris för medlemmar i Svenska föreningen är €8.00 för vuxna och €4.00 för
barn (3 -12 år). För icke medlemmar är priset €10.00 för vuxna och €5.00 för
barn. Barn som går på Svenska skolan är gras.
I priset ingår allt ätbart men all dryck beställs och betalas i baren av var och
en.
Anmälning med betalning görs senast den 14:e juni ll Julie"e Yiangou på
skolan Tel: 99490747 eller ll Agneta på Ibsen café.

Alla välkomna!

