UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS
BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2011 t. o. m den 31 december 2012
Efter det att vi i Kapellfonden hade fått den andra etappen, som omfattade torn och
torngavel, på Stora Rågö klara under slutet av 2011, gällde det för oss att försöka finna
nya lösningar för att kunna fortsätta med den tredje viktigaste etappen, som är att förse
byggnaden med ett skyddande tak.
Årets första månader gick därför åt att söka bidrag från olika håll. Vi var också tvungna
att söka medel för att lyfta upp det gamla stenaltaret från marken i Lilla Rågö kapell
och för att förse den med ett avtagbart skydd vid högtider. Efter inlämnad ansökan på
1 500: - EUR den 22 februari 2012 till Kulturrådet för svenska minoriteter i Estland,
beviljade man oss ett bidrag på 1 200: - EUR. Våra vänner i Riksföreningen
Sverigekontakt i Västervik och i Göteborg var inte heller sena att hjälpa oss med
7 000,00: - SEK till projektet i början på året. Firma Rändmeister Tallinn har utarbetat
ett projekt med arbetsritning för bygge av altarunderlag och skyddande övertäckning
som vi har betalat 276: - EUR för. Tyvärr uppstod en del problem med
materialanskaffningen under året så att projektet inte kunde påbörjas som vi hade
önskat, men vi hoppas att åter komma igång under våren 2013.Vi blev tvungna att
anskaffa två nya vimplar till Lilla Rågö kapell och nya flagglinor, samt en lina till
klockan i tornet till en kostnad av 947: - SEK, eftersom de tidigare linorna bara var en
nödlösning.
Eftersom vi är en liten förening är det mycket svårt att finna sponsorer, det är endast ett
begränsat antal som beviljar medel för kulturella och historiska ändamål i Sverige –
därför tar det mycket tid i anspråk och många misslyckande, innan man uppnår något
resultat, ett stort hinder är det också för att detta är ett projekt utomlands. Tyvärr
befinner vi oss estlandssvenskar i en gråzon i det nordiska samarbetet – vi råkade
befinna oss för långt österut om Åland.
Kostnaden för taket SR – den tredje etappen är på 36 0048: - EUR detta är ju en
svindlande summa för oss. Till vår stora glädje beviljade Stiftelsen Olle Engkvist
Byggmästare oss ett bidrag på 250 000,00 SEK: Kjell och Märta Beijers Stiftelse ett
bidrag på 90 000,00: - SEK som gör att vi har full täckning finansiellt för denna etapp
som kommer att färdigställas under sommaren 2013.
Vi har också börjat förbereda för etapp fyra som omfattar fönsterluckor fönster och
dörrar till en offererad kostnad av 21 840: - EUR. För detta ändamål har Konungen ur
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur beviljat oss 90 000,00:- SEK
som vi fick besked om dagarna före Jul, detta som en fin Julklapp till oss Rågöbor. Vi
har nu en möjlighet att försiktigt starta upp denna etapp med att beställa det runda
fönstret över Absiden med färgat glas. Vi får hoppas att det fortfarande skall finnas
några som har intresse och kommer ihåg oss Rågöbor samt att Ni alla som känner för
våra öar fortfarande har ork att medverka på något sätt till ett bevara dessa minnen av
vår historia.
Einar Mihlberg
Rågökappelens Minnesfond
Gräsö den 31 december 2012

