
  
                

          SVENSK – GREKISKA FÖRENINGEN I CHANIA 

         ΣΟΥΗΔΟΕΛΛΗΝIKΟS ΣΥΛΛΟΓΟΣ XANION 

 

Nummer 1 

 Feb 2019 

 

 
         

Jullunch 

Årsmöte 

Alkiones 

Vasilopita 

Orizontas 



INNEHÅLL 

  
FÖRENINGSINFORMATION 

 

Styrelse:   Ordförande: Kristina Manneberg  

   Vice Ordförande: Amina Zaki  

   Sekreterare: Tina Pandelaki 

   Kassör: Monika Koufogiannaki  

   Revisor: Sotirios Antoniou   

   Styrelsesuppleant: Erica Grosche-Zervou  

   Styrelsesuppleant: Agneta Tzanakis  

 

 Festkommittén: Kristina Manneberg 

  Amina Zaki 

 

Tidningsredaktionen:     Agneta Tzanaki, Gunilla Lööf  

 

Distributionsansvarig:    Anita Engnaes 

 

Medlemsavgifter:     Monika Koufogiannaki kto i Alfa Bank nr 660002101290527 

                                   För betalning i Sverige krävs nedanstående uppgifter 

                                   Swift CRBAGRAA   IBAN GR2101406600660002101290527 

       Kontant betalning kan ske till Inga-Lill Juhlin, Monika Koufogiannaki    

                                   (sommartid i affären) eller Amina Zaki (sommartid i hennes bar)  

 

Svenska skolan:     Ordförande: Monika Koufogiannaki  

 

Skriv till Vikingabladet:       e-post: vikingabladet.chania@hotmail.com 

                                             vår hemsida: www.svenskarichania.com 

   Facebooksida: Svensk Grekiska Föreningen i Chania  

 

 

2 

 

Föreningsinformation 

Ledare 

Ingemaj och Orizontas 

                          ” 

Höstens sista utflykt  

Jul på Kreta och nyheter från konsulatet 

Årsmöte    

     ”     

Jullunch och vårlunch 

Alkiones och SINK-skatt 

Vasilopita    

sidan       2 

sidan       3 

sidan       4 

sidan       5 

sidan       6 

sidan       7 

sidan       8 

sidan       9 

sidan       10 

sidan       11    

sidan       12 

  

mailto:vikingabladet.chania@hotmail.com
http://www.svenskarichania.com/


LEDARE... 
 

Hej alla medlemmar! 

 

Vilken vinter…. kall, blåsig och MASSOR AV REGN. Många har stora problem 

med både vatten i husen och bortregnade vägar. Nu önskar vi sol och värme och 

vår eller rent av sommar snart.  

Nu börjar snart våra aktiviteter. Läs protokollet från årsmötet så ser du vad vi 

planerar.  

Ni som har pension från Sverige och betalar SINK-skatt. Läs om hur du kanske 

kan tjäna på att betala normal, svensk inkomstskatt istället. 

Nu vill jag uppmana alla att betala årsavgiften. Det är vår största inkomstkälla 

och helt nödvändig för att vi skall kunna bedriva någon verksamhet. Allt arbete 

i styrelsen är helt ideellt och tidningen och hemsidan likaså. Medlemsavgiften 

kommer därför helt medlemmarna till godo i form av utflykter och måltider vid 

allmänna möten.  

Skicka något till tidningen så har vi något till nästa nummer.  

Med hopp om värme och sol snart.  

En riktigt regnig dag skickade Agneta denna bild 

till mig. Tack, det kändes hoppfullt.  

     

             Gunilla och Agneta  
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  Ingemaj 

Vi i föreningen har förlorat en stor profil och medlem. 

Hon var en av de mest positiva och glada människor jag 

någonsin träffat. Hon var alltid med på våra 

arrangemang även om det hände att man fick vänta lite 

på Ingemajs entré………. 

Tack för allt engagemang för föreningens bästa. Våra 

träffar blir inte desamma utan dig.  

 

Eftersom familjen undanbad sig blommor till 

begravningen så skickade vi istället en gåva till 

organisationen Orizontas som hjälper 

cancersjuka och deras familjer.  

                                                                      Gunilla   

 

Ingemaj Du fanns redan här när jag kom hit. Du hade skapat en förening med bl.a. Inga-Lill som 

fanns där för mig när jag kände mig vilsen. Föreningen blev för mig en plats för umgänge då jag 

bodde (bor) ganska långt från Chania. Vi umgicks inte speciellt men när vi sågs kändes det som 

att vi känt varandra länge. Ett par julbasarer var vi delaktiga i. Ditt glada DU smittade av sig. 

Du var en av de som jag idag måste tacka för denna förening som idag har växt sig ganska stor. 

På mig har Du gjort stort intryck med din utstrålning och vill jag påstå, Din bestämdhet, och 

ditt engagemang. Svårt att förstå att Du inte är här just nu, men jag ger mig sjutton på att Du 

alltid kommer ha ett gott öga till oss när vi har våra möten. Det skulle kännas bra för mig. Jag 

är lyckligt lottat att få vara en liten del i din stora vänskapskrets. Kalo Taxidi, Ingemaj              

       / Agni 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

                                                          ORIZONTAS               

På årsmötet vi hade nyligen berättade Kristina Manneberg att pengagåvan från julbasaren 

2017 (300 euro) inte gått till det äldreboende vi valt att skänka dem till. De var helt enkelt inte 

intresserade av gåvan och därmed fanns inget skäl för oss att ge den till dem. Meningen är ju 

att pengarna ska komma till nytta. Så vi gjorde en ny omröstning på årsmötet i år och det 

bestämdes att pengarna ska gå till föreningen Orizontas. Jag tänkte presentera föreningen i 

korthet för dem som inte var med på mötet. 
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Orizontas arbetar med att stödja cancersjuka och deras familjer. Den hjälp de ger beror på den 

sjukes behov. Det kan vara ren ekonomisk hjälp, man kan t.ex. bli tvungen att lämna sitt jobb 

p.g.a. sjukdomen. Det kan vara hjälp att stötta den cancerdrabbade plus familjen psykologiskt. 

Det kan vara hjälp att hitta rätt inom sjukvårdssystemet och se till att den drabbade får den 

hjälp han/hon har rättighet till. Det kan handla om transport (biljetter) till Aten om adekvat 

behandling inte kan utföras på Kreta. I Aten kan man vid behov få bo i ett av Orizontas sex 

boenden i närheten av de stora sjukhusen. Man renoverar ytterligare ett boende i Aten för 

behovet är större än tillgången. Man planerar också ett sjukhem / hospice i Chania. Det samt 

mycket mer kan Orizontas hjälpa till med.  

Orizontas är en ideell organisation, är inte vinstdrivande och fungerar utan bidrag från staten. 

Pengarna samlas in på olika sätt. Dels pengagåvor från privatpersoner och företag. Dels 

organiserar de olika aktiviteter, med hjälp av andra föreningar, där man samlar in pengar. Det 

kan t.ex. handla om idrottsevenemang, musikföreställningar, Santa Run m.m. Man säljer 

årskalendrar, man tillverkar julprydnader och säljer på basarer, man tillverkar s.k. bobonieres 

som delas ut efter dop och bröllop och får betalt för det m.m. 

Som privatperson finns det oändligt mycket man kan göra om man vill. Man kan skänka 

pengar, man kan donera benmärg, man kan hjälpa till praktiskt i de familjer som drabbats, 

man kan agera som tolk i de fall det behövs (vissa cancersjuka har fått behandling t.ex. på 

Karolinska Sjukhuset när kunskapen eller tekniken inte funnits här), man kan skänka hela och 

rena kläder och leksaker i bra skick, man kan donera hår till peruker, man kan hjälpa till att 

tillverka julpynt och bobonieres till försäljning och mycket, mycket mer. Man kan också som 

grupp eller förening ordna en aktivitet, t.ex. en tavli-turnering, en cykeltävling, en danskväll 

eller annat där alla deltagare betalar en avgift som sedan går till Orizontas. Även skolbarn har 

bidragit på detta sätt. Förutom att även vi som förening skulle kunna göra något liknande 

skulle en väldigt enkel sak vara att erbjuda dem ett bord gratis på vår julbasar där de kan sälja 

hantverk. 

Vi kan alla hjälpa dem att hjälpa. Även om man inte har ekonomi för det kan man bidra med 

tid och engagemang. De är otroligt tacksamma för all hjälp de kan få och dessutom känns det 

bra att kunna göra något för någon som behöver det.  

 

                                                                     Erica Grosche Zervou  
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                 Sista utflykten till Elafonisi 24/10 2018   

Det började med att 

minibussen kom för att hämta 

upp oss. 11 personer tror jag 

vi blev. Väderprognosen såg 

inte bra ut därför blev det 

en liten skara turister. Vi 

åkte till Elafonisi men en del 

ville, trots regnet, bada! Dom 

var ju på denna fantastiska 

strand ändå. Vi blev bara 

kvar en timme innan vi åkte mot Elos-byn.                                                                     

Men innan gjorde vi ett spontant stopp vid Chrisoskalitissa klostret. Det blev 

uppskattat av dom som gick in. Resten väntade i 

bussen tålmodigt. Maten väntade och alla såg fram 

mot den. Det blev en härlig lunch i byn och lite 

shopping. Ännu ett spontant stopp vid Manolis och 

hans träskulpturer i nedre byn. Han fick lite extra 

business av glada turister, som älskade hans kreativa 

presentpåsar som bara han kan skapa.  

Något jag gärna gör sista 

utflykten för året är att 

låta turisterna fotografera 

vid Topolia ravinen - tyvärr 

strejkade kameran i just 

detta läge till min stora 

besvikelse. En fantastiskt 

lyckad utflykt trots 

regnskurar hela dagen. 

                    /Ilona 
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Hur firades julen 

på Kreta? 

 

 

 

Det kan vara lite olika. Den är ju inte den stora helgen i Grekland som påsken är. Men en del 

fastar 40 dagar innan, ganska många ca 14 dagar.  Man bakar speciella kakor:               

koravjedes och melomakàrona.  De finns i stort sett i alla hem.  Man julpyntar ganska tidigt i 

december. 

Julen firas på juldagen. Det som vi kallar julafton ses närmast som vardag här med affärerna 

öppna länge så man kan handla presenter.  En del går ut och äter denna kväll som kallas på 

grekiska för ”paramoni”. Maten varierar lite i Grekland beroende på var man befinner sig. Ett 

år firade jag och familjen jul i Thessaloniki. Kyrka på juldagens morgon och kastanjefylld 

kalkon. Här på Kreta kan man gå i kyrkor natten till juldagen och då ges gudstjänst med 

anledning av Jesu födelse. Agia Sofia, efter Topolia på väg till Elafonissi, har tom levande får i 

sin grott-kyrka. Förutom kyrka är det också en droppstensgrotta. Det viktigaste, som jag kan 

se, här i Grekland är att man samlas i familjerna. Det är viktigast av allt, och maten kommer i 

andra hand.  Jag, som har fåraherde i familjen och jägare, har mycket get, lamm och en och 

annan hare……. Julklappar delas ut lite efter vad varje familj tycker. Förr var det så att St. Claes 

kom på nyårsafton (Agios Vassillis) och delade ut julklappar. Sen har vi Vassilopita. Det är som 

en sockerkaka och ska innehålla en ”kerma”, en gömd slant. Den skärs i bitar i en speciell 

ordning: Jesus, Jungfru Maria, hemmet, maken, makan, barn, och de släktingar som tillhör de 

närmaste eller som då är närvarande. Den som får slanten har ett lyckat år framför sig. Denna 

kaka serveras i alla sammankomster i skolor, föreningar, m.m.  ända in i februari beroende på 

när man ses efter julhelger. /   Agni. 

=========================================================================== 

Konsulatet i Chania  

Den 1:a mars slutar Nicole Karamanlis på konsulatet. Den som tar över Nicoles 

arbetsuppgifter är Maria Lefaki. Öppettider och telefonnummer är naturligtvis 

oförändrade. T.o.m. mars månad är öppettiderna tisdag och onsdag kl. 9,00 – 

15,00 med besökstid kl. 9,30 – 13,30. Från april är det måndag till fredag 

samma tider.  

Vi tackar Nicole för hennes goda service under 23 år och önskar henne lycka 

till i sitt nya arbete.            
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                              ÅRSMÖTE 10 FEBRUARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi träffades på Pizzeria La Prima för årsmöte. Allt vi pratade om kan du läsa i 

protokollet nedan. Vi fick jättegod Vasilopitta och Agneta, som hittade pengen, 

får inte bara lycka under hela 2019 utan även gratis årsavgift i föreningen. 

Grattis Agneta! Efteråt åt vi supergoda pizzor.  

 

 Protokoll från Svensk-Grekisk Förenings årsmöte 10.02.2019 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Kristina Manneberg. 

2. Mötet godkände kallelsen. 

3. Mötet godkände dagordningen. 

4. Mötet valde Kristina Manneberg som mötets ordförande, Tina Pandelaki som 

mötets sekreterare, Agneta  Tzanaki och Anna Kakavelaki som mötets 

justeringsmän. 

5. Närvarolista upprättades. 

6. Ordförande beskrev verksamheten för 2018. 

 -Vårmiddag på taverna Koulouridi, som vanligt trevligt och mycket god mat. 

- Vårutflykten gick denna gången till Aptera, där Sotiris Antoniu guidade och 

delade med sig av sina kunskaper. 

-Påsklunchen i Aminas beachbar. Knytis med massor av god mat och som vanligt 

trevligt. 

-Orkideutflykt, denna gången fanns det ingen anmäld så Gunilla Lööf åkte på 

egen hand. 

 -Höstmöte på Anita Agrimanakis taverna Orexi i Kalamaki. Bra möte med 

många närvarande och god mat. 

- Höstutflykten gick till Omalos med lunch på en lokal taverna. 

- Jul lunch på Kritamos, en liten restaurang inne i Gamla stan i Chania. Mycket 

gott och trevligt, julklappsbyte och lotteri. 

- Vi träffas på torsdagar utanför Alpha Bank, Chalidon kl. 13.30 för att äta 

lunch och ha det trevligt i största allmänhet. 
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7. Kassörskan MonikaV. Koufogiannaki informerade om föreningens ekonomi. 

8. Revisionsberättelsen godkändes. 

9. Mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen för 2018. 

10. Val av: vice ordförande, kassör, revisor och en suppleant. 

Vice ordförande: Amina Saki 2 år 

Kassör: Monika V. Koufogiannaki 2 år 

Revisor: Sotiris Antoniu 1år 

Suppleant: Agneta Tzanaki 2 år 

11. Penninggåvan 300€ från 2018 ska gå till Orizontas. 

12. Vikingabladet: Agneta Tzanaki och Gunilla Lööf fortsätter som redaktörer 

13. Medlemsavgiften förblir densamma 20€ per år och person och 30€ per 

familj per år . 

14. Planerade aktiviteter för 2018: 

-Tvåltillverkning, slutet av Februari, Monika V. Koufogiannaki kommer ut med 

information. 

 - Vårlunch 2019.03.03, information kommer gällande tid och plats. 

 - Vårutflykt 2019.04.14, vidare information kommer om tid, plats och rutt. 

- Påsklunch 2019.04.20, knytis hos Amina. 

 - Orkidéutflykt i början på april. Gunilla Lööf kommer med information. 

 - Kräftskiva i Augusti, information kommer ut senare. 

 - Höstmöte 2019.10.20, vi återkommer med information. 

 - Höstutflykt: I november, information kommer efter höstmötet. 

 - Torsdagsträffarna fortsätter med samling utanför Alpha Bank, Chalidon kl. 

13:30. 

15. Övrigt: 

 - Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för Inge Maj Lassfolk Tsontos som 

nyligen lämnat oss. 

 - Nytt från 2019 är att den som får lyckoslanten i årskakan blir bjuden på 

medlemsavgiften. 

 - Information gällande Sinkskatt kommer ut i Vikingabladet. 

 - Bokbytardag, information kommer ut på FB om vart och när. 

 - Finska kören önskar fler medlemmar, kontaktaktperson Arja Aarno. 

 - Cindy, som är massör i Chalepa Chania, har ett erbjudande på massage, en 

timma, hela kroppen 20€.  

16. Mötet avslutades av ordförande. 

Stort tack till Monika för den goda nyårskakan. I år fick Agneta Tzanaki 

lyckoslanten! 
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                                      Jullunch   

I år blev det ingen julbasar utan istället hade vi jullunch. Vi var på 

restaurangen Kritamon i gamla stan i Chania. De hade lagat helt fantastiskt god 

mat och föreningen bjöd på maten.  

Styrelsen hade ordnat ett lotteri 

med några få väldigt fina priser. 

Ingemaj drog vinsterna och vann 

första pris.  

Sedan var det julklappsutdelning 

och alla (utom jag som hade glömt) 

fick en julklapp. Alla hade köpt 

väldigt trevliga julklappar så alla 

blev nöjda.  

Vi avslutade med varm glögg och 

GOD JUL-önskningar till alla. 

 

Jag tror inte att någon av oss anade att detta var sista gången Ingemaj var 

med.                              Gunilla  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

                               Vårlunch  

Söndagen den 3:e 

mars kl. 14 har vi 

vårlunch. I år är vi på 

tavernan Kypros 

Kountouris i Mournies. 

Alla medlemmar har 

fått meddelande med 

meny. Anmäl er 

snarast och senast 

28:e februari till 

Kristina på facebook 

eller mail: kmanneberg@hotmail.com eller telefon: 6977065994 
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                                   Alkiones             

Mitt bland januarimånadens regn och storm gryr ibland 

klara soliga morgnar, dagarna är plötsligt varma, 

sommarmoln på himlen. Sydliga luftströmmar andas 

över Kreta och vi tar med oss vänner till vandringsstigar 

och vi vandrar i kortärmade tröjor. Man känner till dessa 

dagar i Grekland: Alkionides – Alkiones har gett namn till 

dessa ljumma vinterdagar, som oaser mitt i den fuktiga 

och ruggiga vintern. I Grekland finns det mytiska 

förklaringar för de flesta företeelser i livet (eller så är det 

så att varje grekisk myt visar sig i det levande livet). 

Bakom dessa januarimånadens soldagar hittar man 

berättelsen om Alkiones, dottern till vindarnas gud Aiolos och hennes älskade make Ceyx, 

sonen till morgonstjärnan. Alkionides – Alkiones och maken Ceyx var synnerligen lyckliga 

tillsammans i sitt liv. I sin stora lycka kallade de sig själva öppet för överguden Zeus och dennes 

maka, gudinnan Hera. Detta gillade inte de olympiska gudarna. Överguden Zeus konfererade 

med havets gud Poseidon och denne lät en ilsken storm blåsa omkull Ceyx båt på väg till 

oraklen. Han drunknade och när Alkiones fick höra detta kastade hon sig i sin tröstlösa sorg 

huvudstupa i havet. När gudarnas vrede hade lugnats, ångrade de sin något förhastade gärning 

och de förvandlade de älskande paret till mytiska isfåglar (halcion). Denna fågel förknippas 

med den vackra kungsfiskaren med den turkos- och orangefärgade dräkten, en släkt bland alla 

kungsfiskare har det vetenskapliga namnet halcion.  

Del av en artikel på Kalimera av Fysimera, Anna och Olle Meurling 

                                                http:// www.fysimera.com/  

Du som har möjlighet, besök deras hemsida, mycket att lära om Kretas natur. De har 

vandringar.   

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              

Ni som har pension från Sverige och betalar SINK-skatt (f.n. 25%) kan tjäna på att betala vanlig 

inkomstskatt istället. Har du en total pension före skatt på 18.000:-/månad så går det jämt ut. 

Har du en pension på 15.000:-/månad så tjänar du c:a 200:-/månad på vanlig inkomstskatt och 

har du 13.000:-/månad så tjänar du 300:-/månad. Ansökan gör man på Skatteverkets blankett 

4350 (samma blankett som man ansöker om SINK-skatt på). Du kan skriva ut den från 

Skatteverkets hemsida. Vill du ha hjälp så kontakta mig. Du kan även begära att få det 

retroaktivt för år 2018. Förtjänsten är inte lika stor för 2018. Om du byter kommer du att få 

lämna en deklaration varje år. Den kommer i posten och skall skrivas under och skickas in. Om 

SINK-skatten nästa år blir förmånligare så kan du begära att få den istället.    

                                   Gunilla 
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          Vassilopita      (Nyårskaka) 

I våra byar finns en förening som bryr sig om 

vad som händer. De är en förlängd länk där 

kommunen inte hinner med, bryr sig eller 

inte ser. Det är volontärer som träffas för 

att göra tillvaron lite mer umgänges-vänlig.  

Bl.a. så samlades vi med grannar för att 

tända en julgran som ställts upp på en 

strategisk plats i byn. Vi som ville, hade med 

oss hembakat och naturligtvis kom Rakin 

fram. 

 

Några av våra volontärer går runt i byn till alla 

hushåll som är bebodda och sjunger en speciell 

sång och spelar på en triangel. Detta sker dan före 

juldagen. Oftast är det barnen men det är ju inte 

så mycket barn så en del vuxna har tagit på sig det. 

De städar och rensar i byarna, bl.a. Detta är vad 

man som förening gör i byarna som ligger lite långt 

ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

Hos oss hade vi en fest nu i januari och 

nyårskakan skars i bitar som skärs i ordning:  

Jesus, Jungfru Maria, hemmet, make, maka, 

barn, osv. Den som får slanten som man gömt i 

kakan lovas ett lyckligt år. 

   /   Agni 
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