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Rapport från byn 2012
Kyrkan Mor Shemoun d´Zeite:
Besökande bybor i diasporan brukar bo i kyrkan under sin vistelse i TurAbdin. Kyrkan fungerar som en
mötesplats för gästande bybor som där får tillfälle att laga mat och umgås med Hapsesbor och andra
gäster.
Antalet besökare ökar för varje år, vilket är mycket positivt.
I år har kyrkans köksdel renoverats, golv och väggar har målats om, taket har förstärkts samt
inredning har köpts in.
Kyrkosalen har drabbats av fuktskador. Medel behöver samlas in för att åtgärda skadorna innan de blir
omfattande och kostsamma att åtgärda.

Klostret Mor Lo´ozor:
I september i år startades en arkeologisk städning och inventering för kommande arkeologiska utgrävningar och undersökningar av klostret och omgivningarna.
Ett 30-tal arbetare från byn, två arkeologer från museet i Mardin rensade upp i klostret både in och
utvändigt, efter all plundring och förstörelse som klostret har drabbats av.
Jordmassor har fraktats bort, nedrasade väggar och murar har till dels byggts upp.
Porten till klostret skall restaureras och monteras. Skyltar med information om klostret skall sättas upp
där det framgår att klostret är bevakat.
Bevarandet av klostret med det arkeologiska arbetet är en följd av det arbete som S:t Lazarusklostrets
Vänner (SLKV) i samarbete med Hapsesföreningen gjort under flera år.
Samverkan med Kulturarv utan Gränser (KuG), Svenska Forskningsstiftelsen och Generalkonsulatet
i Istanbul måste nämnas.
Det har visat sig att klostret är ett betydande arkeologiskt monument större än vi förstått. Platsen har
en lång historia.

Glädjande Nyhet i år:
Familjen Asmar dBeth Hajjo (Demirdag) och Sleyman dBeth Barse (Inal) har renoverat och inrett sina hus
i byn. Detta blir ett bra tillfälle för familjerna att kunna tillbringa semestern i byn framöver. Och för
längre vistelser för pensionärer.
Mycket bra initiativ som vi i styrelsen hoppas ska bli ett föredöme för många andra bybor i diasporan
vars hus börjar förfalla och/eller är i stort behov av underhåll.
Det finns hopp om att fler bybor kommer tillbaka. Husen kan komma till användning också för det intresse för att använda S:t Lazarusklostret och byn för dialog- och kultursyften.
Detta ger ekonomi för upprustning och modernisering av husen. Byns genuina karaktär är värdefull.
Husrestaureringarna bör göras så att byns karaktär bibehålls.

Stöd vår Verksamhet & Pågående projekt genom att skänka en Julgåva till HKF! PlusGiro: 12 39 59-9
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