RUTA

Nr. 3 December 2018

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Svensk-litauiska föreningen i Kristianstad till alla sina
medlemmar, vänner och tackar för detta år

FÖRENINGSINFORMATION
Ordförande har ordet

Hjälpsändningar

I detta sista nummer av Ruta för 2018, vill jag
tacka alla medlemmar i svensk-litauiska
föreningen för ett fantastiskt stöd/jobb under året.
Som de flesta av oss vet, firade vi 25 årsjubileum
med öppet hus i föreningens lokaler i N. Åsum den
20 september 2018.

Den sista av detta års hjälpsändningar
har
skickats i början av november till föreningens
huvudpartner Hjälpfonden i Siauliai och till N. Uta
byförening. N. Uta by ligger i södra Litauen och vi
har mycket bra kontakt med lärarinnan Regina
som organiserar sommarkoloni för barn och som
även är ansvarig att ta emot vår hjälpsändning och
tillsammans med socialförvaltningen delar allt till
behövande familjer.

Det är också fantastiskt trevligt att veta att det
bland oss finns i vart fall två personer, som varit
föreningen trogna och flitigt arbetat med
föreningen i alla dessa år, nämligen Louise
Colliander och Göran Persson

De stickade och virkade varor som omtänksamma
kvinnor lämnat på föreningen skickar vi till N. Uta
by och till andra barnhem i Siauliai.

Jag vill också tacka alla er andra, som på olika sätt
hjälpt till i vår second hand butik i N. Åsum. Utan
er medverkan hade vi inte kunnat ge den hjälp och
stöd som så väl behövs i Litauen till
sommarkolonier, landsbygdsskolor, ålderdomshem , utsatta barn och fattiga m.m.
Under året har föreningen sänt sju stora och tre
mindre hjälpsändningar med olika förnödenheter
till Litauen. Att vårt arbete uppskattas mycket av
mottagarna fick Nocke Carlqvist erfara nu senast,
då han levererade en hjälpsändning till ett
ålderdomshem i en liten ort Pagegiai i Litauen.
Vi börjar nu ana det ekonomiska resultatet för
svensk-litauiska föreningens verksamhet för 2018.
Det är ännu för tidigt att ”ropa hej” men så här
långt ser det ut som om vi kommer att klara av
våra åtaganden i Litauen med oförändrad
verksamhet även 2019.
Slutligen, Lions och Rotary m.fl. vi är så
tacksamma för ert stöd under 2018 och hoppas att
vi skall kunna samarbeta även under 2019
Lennart Malmgren

BG 900 - 5489

Barn från dagis i N. Uta by fick fina filtar

Kallelse till föreningens årsmöte 2019 den 21
mars, torsdag kl 18.00 i föreningens lokal
Artillerivägen N Åsum.
Öppet tid:
måndag-torsdag
från kl 10.00 till kl 16.00
Öppettider under Jul-Nyårs-trettonhelgen
Vi håller stängt i butiken från och med den 21
december och öppnar igen den 8 januari 2018.

Medlemsavgift för 2019 år är 100 SEK per person.
Vi är tacksamma om avgiften betalas tre veckor
före åretsmöte in till BG 900 – 5489 med
markering ”medlemsavgift och namn”

Ansvarig utgivare: Styrelsen för Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad
Adress: Artillerivägen (Hus 11), 291 63 Kristianstad
Telefon: 044 – 10 08 55, 0709 – 200 240
E-post: svensklitauiska@gmail.com
Hemsida: www.svensklitauen-krstd.se
Facebook: Sv-Litauiska föreningen Norra Åsum
BG : 900-5489
Orgnr:83 82 01 - 6825

FÖRENINGSINFORMATION
Nockes resa till Litauen
Den 20 augusti åkte Nocke och Tomas (en litauer som
är medlem i föreningen och hjälper oss med hjälplastningar, m.m ) med föreningens bil till Litauen.

Båtresan gick bra. I Klaipeda, gjorde vi ett kort
stopp och träffade Laura och hennes son Aras. Vi
gav henne en stor kram från oss alla och fick en
med oss tillbaka till alla. Färden fortsatte till
Taurage kommun till en skolan i Zygaiciai by där
vi överlämnade ett tiotal kartonger med varor som
rektor Daiva uppskattade mycket.
Vi körde vidare mot ålderdomshemmet i den lilla
staden Pagegiai, (Tomas hemstad). Vi hade med
oss tre sjukhussängar, tio madrasser, blöjor, kläder
till äldre även detta blev mycket uppskattat.
Chefen för hemmet sade att såhär fina grejer och
hjälp hade de inte fått tidigare. Efter besök och en
kaffestund där åkte vi vidare till Tomas
föräldrahem där de bjöd på lunch. Kåldolmar,
jättegott. Efter måltiden stannade Tomas kvar hos
sina föräldrar och sin dotter medan jag for ensam
norrut mot Sventoji.
I Sventoji som ligger vid kusten ordnade
föreningens huvudpartner i Litauen Hjälpfonden
från
Siauliai
två
sommarkolonier
för
funktionsnedsatta barn. En sommarkoloni
hette ”Den lilla ljusstrålen” och den andra var
internationell sommarkoloni bl.a. med 10 barn
från Vitryssland.
Var framme vid stugbyn där barnlägret
arrangerats vid artontiden. Inte en människa
syntes till men jag hörde röster från ett stort tält så
jag smög mig in. Det dröjde en stund innan en
deltagare från Vitryssland, som jag träffat tidigare
år,
upptäckte
mig.
Han
vinkade
och
gjorde ”tummen upp” och sa ”friend”. Först då
såg Zydrone och hennes dotter och övriga ledare
mig. En presentation av mig, vad jag
representerade och vad jag gjorde där följde, för
dem jag inte träffat tidigare.

Efter middagen blev det sång, spel och dans och
STOR glädje. Det är fantastiskt att se hur barn och
ungdomar, vilka inte pratar samma språk, ändå
förstår varandra. Kvällen avslutades med disco
vilket leddes av Zydrones dotter Carolina med
kompis. Slut kl tio.

Nocke på uppvisning

Morgonen därpå startade med morgongympa med
efterföljande frukost. Solen sken från en klarblå
himmel, så det skulle bli Stranddag. Min vitryske
vän ville absolut att han och jag skulle följas åt.
Han pratade med mig hela tiden men det enda ord
jag förstod var när han sade ”friend”.
Efter hemkomsten från stranden bjöd föreningen
(medskickad glädjepeng) på glass till alla 57 st inkl
ledarna. Överskottet skulle gå till hyra av ett antal
fyrhjuliga cyklar och det såg ungdomarna fram
emot.
Kvällens
festligheter
närmade
sig,
stort
hemlighetsmakeri. Vad skulle ske, jo det skulle bli
mannekänguppvisning och jag skulle vara domare.
Många hade kläder från föreningen. Mina domslut
var helt rättvisa så alla vann!! Kvällen avslutades
som vanligt med disco till kl tio.
Nästa morgon, som vanligt, gympa med
efterföljande frukost, men så en överraskning, en
flicka, som jag träffat tidigare år, fyllde år. I fjor en
blyg flicka som knappt vågade titta på någon hon
inte kände, i år en ung framåt tjej verkligen. Kul
förändring.
Under dagen skulle ungdomarna på utflykt till en
djurpark i Klaipeda och jag skulle starta hemresan.
Innan avfärd framförde alla ledare och barn ett
stort tack till vår förening och Lions klubb i Åhus
för att de får komma på dessa läger. Vidare
tackade jag alla ledare med Zydrone i spetsen för
det fina arbete de gör .
Åter till Sverige efter fina och intensiva dagar.
Nocke

UNDER LÖNNTRÄDEN
Studiebidrag från Eric Biörklunds
minnesfond hjälpte tvillingarna

Dessa barn skiljs inte från andra barn
om vi ger dem möjlighet

Till minne av föreningens grundare och förste
ordförande Eric Biörklund grundades den 29 juli
1999 en fond vars uppgift är att stimulera till och
möjliggöra studier för litauiska ungdomar vid
yrkesskola, gymnasium eller universitet/högskola..
En årlig avsättning till fonden sker med 2% av
föreningens årsomsättning.
Under alla år hjälpte föreningen via denna fond
många ungdomar från behövande familjer med
stipendium så att de kunde läsa vidare efter skolan
och utbilda sig.
Tvillingar Ieva och Laima Paulauskytes från liten
ort, Plateliai, var en av de som fick stipendium.

Kort översättning av en artikel från den största Litauiska
dagstidningen ”Lietuvos rytas ” (Litauiska morgontidningen)

Ieva och Laima med mamma i mitten efter att de fått
diplom
Flickornas far gick bort när de var 15 år . Mamma är
musiklärarinna. 2013 var de alla inbjudna till
Kristianstad tillsammans med andra litauer och sjöng
på föreningens 20 års jubileum. Efter gymnasiet ville
flickorna läsa på universitetet i Kaunas. Föreningen
hjälpte dem med ett engångs stipendium på 4000 SEK
för var och en. Ieva läste på språk avdelningen
(koreanskt språk) och Laima
läste hälsa och vård
(gynekologi) Nu i sommar har de båda fått bästa
(Röda) examensbevis och fick arbete direkt i Kaunas.
Ieva och Laima Paulauskytes skickar stort tack till
föreningen för stöd under den svåraste första terminen.
Sedan hittade de extra jobb (på kvällarna på kafe) så att
de kunde klara sina levnadskostnader i Kaunas.
Mammas lön är min (400 EUR) därför var det svårt för
henne att hjälpa flickorna med pengar men hon odlade
grönsaker hade kycklingar i sin lilla gård och hjälpte
mycket med mat. Allt gick bra. Nu är flickorna väl
utbildade och kan se framtiden med tillförsikt..

Det var inte länge sen som barnens adjötårar
torkades efter att dom åkt hem från
sommarkolonin
i Sventoji. Sommarkolonins
ledare Zydrone
Staniene
(ordförande
av
Hjälpfonden i Siauliai) berättade att de 18 barn
från
funktionsnedsattas
barnhem ”Saltinis”
tillsammans med nio barn från organisationen
”Den lilla ljusstrålen” som tillsammans med
anhöriga hade möjlighet att åka till sommarkoloni
vid havet, bada, skaffa kamrater, ha olika
aktiviteter. Vem som ska åka till en sommarkoloni
bestämmer barnhemmets administration och den
”Den lilla ljusstrålens” anhöriga. Efter det träffas
ledare och får informeration om levnadsvillkor
och program.
Barnen har olika behov och
aktiviteterna anpassas därefter. De som kan
motionera har gymnastik, deltar i olika tävlingar,
som är nytt för dem. Zydrone berättar att barnens
ögonen efter flera dagar på sommarkolonin börjar
glittra och de är mycket entusiastiska och även de
som är mest blyga är aktiva och klarar av att
arbeta i grupp. De byggde sandfigurer, ordnade
modevisningar, åkte på utflykter,
dansade på
discotek, tillverkade godis, spelade musik.
Alla ledare märker hur stor glädje och utvecklingspotential som sommarkolonin ger för barnen. De
hamnar i en annan miljö, är mycket ute i naturen
och lär sig mycket nytt.
Många av dem lever hela året på minnet efter
sommarkolonin som ordnats tack vare hjälp från
Sverige. Huvudsponsor för sommarkolonin är
Lions klubb från Åhus. Alla deltagare och Fonden i
Siauliai som organiserar sommarkolonin är mycket
tacksamma mot Lions klubb för sådan viktig hjälp
och förtroende. Svensk-litauiska föreningen
sponsrar sommarkolonin med hjälpsändningar och
betalar utflycktskostnader. Utan svenskarnas hjälp
kunde vi aldrig ordna så underbara sommarkolonier för barn som saknar kärlek, uppmärksamhet och hopp, säger Zydrone.

