September, 2007
Hapses-nytt

Shlomo!
Sommaren har börjat nå sitt slut och det är dags att ta nya tag inför hösten. Hapses
kulturförening hoppas att alla har fått sin välförtjänta vila och är nu redo för den svenska
hösten och alla överraskningar som väntar var och en av Er. I och med de nya och fräscha
tagen, så bör vi som hapsoye inte glömma bort Mor Shemun d´Zeite i Hapses.
Idag har de flesta av Tur`Abdins kyrkor/kloster genomgått reparationer och är i väldigt fint
skick. En av dem kyrkor som inte håller de övrigas standard är Mor Shemun d´Zeite. För att
Mor Shemun d´Zeite ska stå stadig och hållas i fint skick, lik de andra byarnas kyrkor så är
det vårt ansvar som hapsoye att bidra till att renoveringsarbetet kan fortgå så att det blir
färdigt.
Kyrkans restaureringsarbete har åter dragits igång efter ett kort uppehåll. Målet är ju att
slutföra renoveringen av de mest nödvändiga delarna av kyrkobyggnadens fasad på in- och
utvändigt.
Många som har besökt Hapses de två sista åren har också kunnat övernatta och bo i kyrkan,
men det har visat sig att kyrkan fortfarande behöver repareras på många håll.
Renoveringen hittills:
De delar som hittills renoverats är följande:
9 Tak – samtliga
9 Trappuppgången, altaner/uteplatser och innegården
9 Fasaden och muren invändigt
9 Fasaden och muren på södra sidan
9 Köket (inkl. anskaffning av utrustning)
9 Gästrummen på övre och nedre våningen
9 EL + vattendrag med behållare och avloppsystem
9 Nya duschrum och toaletter
De delar som är under renovering och / eller är i behov av renovering är följande:
¾ Huvudentrén, utvidgning av portingången och muren på västra sidan
¾ Interiören – fuktbehandling - putsning
¾ Fasaden resterande
¾ Nytt klocktorn
¾ Diverse renoveringar
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Renoverings Kostnader (2003-2006):
Den totala renoveringssumman har hittills uppgått till ca 28 000 € enligt följande fördelning:
• 70 000 kr - Hapsoye föreningen i Sverige
• 14 800 € - Hapsoye föreningen i Europa
• 6 600 € - kyrkans egen insats / Mor Gabriel
Kontot/Fonden
Insamling/Kalkyl:
Enligt den preliminära beräknade kostnaden kommer resterande renoveringsarbete att uppgå
till ca 20 000 – 25 000 €.
I dagsläget har vi ca 72 300 kr på kontot varav 60 000 kr nu kommer att skickas till
renoveringen. Hapsesfonden i övriga Europa har meddelat att de också kommer att skicka
ca 8 000 €. Eftersom detta inte täcker alla kostnader så har vi börjat med insamlingen igen.
Den här gången hoppas vi att det blir klart utan längre avbrott.
Renoveringsarbetet ligger i varje hapsoyos ansvar!
Låt oss nu tillsammans ta nya tag och se till att Mor Shemun d´Zeite står stadig för många
kommande år framåt?
Varje bidrag/gåva leder till att Mor Shemun d´Zeite hedras.

Med vänliga hälsningar
HKF
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