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Kära vänner,
Det var e< märkligt år – och är det forIarande … Likväl ﬁck vi ”ur Ndens vanmakt” uppleva e<
underbart möte på Davide där närmare femNo människor deltog.
Sammanlagt har det i år varit betydligt färre människor på Davide än vanligt – av förklarliga skäl.
Måndagen den 26 oktober hade vi sNXelsemöte i Järna för a< se Nllbaka och framåt. Harri Salmisto
har förklarat sig beredd a< ersä<a Bjarne Edberg i sNXelsen för Davide, och det tackar vi Harri för.
På det viset är tre länder från Östersjöområdet representerade i rådet: Finland, Sverige och
Tyskland. Ekonomiskt har vi genom gåvor precis klarat balans mellan intäkter och utgiXer. Vad
gäller byggplanerna, så har uppgången Nll logen ﬂy<ats Nll husets utsida, så a< det ﬁnns mer
utrymme både i matsalen och däruppe. På grund av vädret kunde uppgången inte göras helt klar.
Det ska ske på våren.
Vad gäller kommande året, så har Rebecka Walldén redan få< åtskilliga bokningar. Om mötet kan
äga rum återstår a< se. Angående den tredje sovstugan, som vi redan har bygglov för, håller vi på
a< planera med vår egen arkitekt Walter Druml. Om vi ska kunna uppföra den redan nästa år beror
dels på kapaciteterna hos hantverkarna, dels på läget på vårt byggkonto. Vi är förhoppningsfulla.
Även med tanke på ”Vita huset” och andra ställen ﬁnns ju ännu hur mycket som helst a< göra.
Direkt eXer sNXelsemötet åkte Rebecka Nll Gotland för a< förbereda Davide för vintersömnen. Vi
är väldigt tacksamma för det. För övrigt hade Rebecka få< veta av skorstensfejaren a< kaminen i
ladan (matsalen) inte längre duger. Därför undrade vi mot slutet av mötet om vi skulle kunna rikta
en julklappsönskan Nll våra vänner och ber dem om en gåva för en ny kamin.
Förberedelsegruppen för Östersjömötet hade avtalat e< möte i Köpenhamn i början av november
för a< planera vistelsen för sommaren 2021. Mötet ﬁck ju dessvärre ställas in. Utvärderings- och
planeringsmötet i Järna ﬁck ske i mycket liten krets. Harri föreslog temat LÄKNING för 2021 som
föreföll oss lämpligt. Men det är inte bestämt än.
Kring årsskiXet eller i början av nästa år kommer vi säkert a< bestämma y<erligare e< möte, i
nödfall via nätet, för a< fastställa programmet för sommarmötet som ska äga rum från lördagen
den 24 Nll fredagen den 31 juli.
Om det kan bli e< arbetsmöte i maj på Davide kan nog inte avgöras och planeras förrän på våren.
Å sNXelserådets vägnar önskar vi er en underbar advents- och julNd. Vi hoppas verkligen a< mötet
med människor från hela Östersjöområdet åter kan vara möjligt i full skala nästa sommar på
Davide.
Hjärtliga hälsningar
Carl van der Weyden

Gerhard Ertlmaier

Slutligen en önskedröm som nyligen bekräXades i Järna. Vore det inte underbart a< få ﬁra
Kristensamfundets hundraårsdag från 24 december 2022 Nll 6 januari 2023 på Davide? Vi jobbar på
a< förverkliga drömmen … brrr, det blir kallt.
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