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Styrgruppsmöte i Halmstad
Första helgen i månaden genomfördes ett så
kallat styrgruppsmöte för TACIS-projektet
Sanning & Konsekvens i Halmstad. Det gällde
att finna lösningar fram till de sista momenten i
projektet och bestämma programmet inför den
avslutande konferensen i Olsztyn, Polen.
Arbetets kontaktpersoner och experter strålade
samman under ledning av projektets super visor
Sven Palmkvist. Nu känner man verkligen att
vi är inne i det absoluta slutskedet av detta långa
projekt. Sen april 2005 har vi genomfört ett stort
arbete, haft många träffar och konferenser och
en hel del bekymmer och naturligtvis
glädjeämnen, förhoppningsvis till fromma för
de ungdomar som deltagit. Mycket verksamhet
återstår dock och i januari gäller det att skynda
på med allt det som beslutades under denna
styrgruppssamling. Det är ju inte bara
verksamhet med målgruppsrepresentanterna
som väntar – mycket måste också hinnas med
vad gäller redovisning och rapport. EU-projekt
är ju som bekant belamrat med en väldig
byråkrati. Hur som helst ser föreningens
medlemmar nu fram emot den sista fasen och
arbetet har redan påbörjats under innevarande
månad.

Beviljade bidrag

Den bästa julklappen kom föreningen till del
redan den 21 i månaden. Då anlände nämligen
beskedet från Ungdomsstyrelsen i Stockholm
om ett beviljat bidrag på något över 300 000
svenska kronor för projektet ”60 år av
minnen… och sen då” Föreningen fick hela det
ansökta beloppet anslaget och tillsammans med
Region Hallands medverkan om 50 000 är nu
projektet finansierat och drar igång första
månaden nästkommande år. Ytterligare en
ansökan gick iväg till Halmstad kommun i
november. Där blev beskedet dock negativt men
av svaret att döma har det uppstått något slags
missförstånd och en omprövning på
det ena eller andra viset väntas i januari 2007.
Det är nu föreningens förhoppning - vilket vi
också kommer att arbeta för - att detta nya
projekt ska bli fruktbart och komma fram till
bra och givande resultat. Styrelsen vill också
passa på att tacka för det förtroende som de
beviljade medlen innebär.
Lucia
För tredje året i rad genomförde
Kulturkompaniet sitt traditionella Lucia- och
julspel. Föreställningen, en halvtimma lång,
genomförs i samarbete med ungdoms-

Luciaensemblen tillsammans med barn från Istrovkas barnhem för föräldralösa barn. Ensemblen
gjorde ytterligare tre föreställningar under söndagen den 17 i månaden.



Månatligen kommer Kulturkompaniet att hålla intresserade uppdaterade om vad som händer inom föreningen. Ett sammanfattande
nyhetsbrev kommer att sändas ut elektroniskt som PDF-fil till dem som visat intresse för verksamheten. Nyhetsbrevet är producerat
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organisationen ”New Generation” från
Gwardejsk och turnerar runt på sjukhus och
barnhem i kommunen. Spelet består av ryska
och svenska jul- och nyårssånger med ”Sankta
Lucia” som entrénummer. Tanken med
programmet är att sprida lite förtröstan, glädje
och stämning inför jul- och nyårshelgerna. I år
var ovanligt många som låg inlagda på
Snamensks sjukstuga sängliggande, därför gick
Lucia runt i salarna och sjöng och talade med
patienterna. Vid varje framträdande hade
ensemblen med sig presenter till sina åhörare. I
år hade vi valt att dela ut två stora kassar med
klementiner och äpplen, vilket blev mycket
uppskattat. Under första söndagen efter Lucia
genomfördes fyra föreställningar vilket var en
mastig uppgift inte minst för ensemblens yngsta
deltagare. Ännu inte fyllda tolv år visade de dock
prov på stor entusiasm inför uppdraget. Det var
också en stimulerande uppgift för alla då så
mycket tacksamhet strömmade mot gruppen från
var och en som tog del av framförandet.
Ensemblen genomförde också att framträdande på
Svenska Generalkonsulatet i Kaliningrad i
samband med deras officiella Luciafirande den 13.

«Det var en gång ett fattigt litet barn...» Svensk julafton i Gwardejsk. Varje år bjuder föreningen på julbord och
underhållning för medlemmar och partners. I år framfördes Luciaspel och teaterföreställning och efter det var
det dags för tomten att göra entré. Festen samlade ett femtiotal gäster som lät sig väl smakas och underhållas.
»... En liten stund vi leva här med mycket möda och stort besvär...»

ett dignande bord bjuds gästerna på
underhållning och kulturevenemang. I år
spelades, förutom det traditionella Luciaspelet
också ”Det var en gång ett fattigt litet barn…”.
Pjäsen har representerat på två teaterfestivaler i
Polen under året. Efter julbordet kom tomten
och som brukligt är får de värderade
julklappsmottagarna först göra ett kort
uppträdande innan presenten delas ut. Det blev
många roliga och tänkvärda små uppspel.
Högtiden avhölls på självaste julafton den 24
och samlade ett femtiotal av föreningens
medarbetare.

Svensk julafton i Gwardejsk
Som avslutning på verksamhetsåret bjuder
Kulturkompaniet Kronor & Nycklar på svenskt
julbord för medlemmar och partners.  Förutom

World Hold On
Under tiden med styrgruppen i Halmstad
öppnades det en möjlighet för ordförande att
träffa de fem unga tjejerna som utgör gruppen
World Hold On. Under hösten och vintern har
de samlat kläder, hygienartiklar och leksaker för
att ta med sig till Gwardejsk och där dela ut det
insamlade på barnhem för föräldralösa barn.
Egentligen skulle de ha kommit och deltagit
redan till vårt Luciaspel men det skulle visa sig
ogörligt, främst av ekonomiska skäl. Nu är
tanken att genomföra planerna någon gång under
våren, i mars eller april i stället.
Kulturkompaniet önskar dessa företagsamma
flickor all lycka och lovar naturligtvis att hjälpa
till med visum och resa.


