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Vår Förening fyller 25 år
Första kontakter med Litauen och Kristianstad etablerades redan 1989 tack vare vår förenings
grundare Eric Björklund . Genom initiativ från honom bildades och registrerades Svensk-litauiska
lokalföreningen den 20 september 1993.
Föreningen fick uppsamlingslokal i Hvilans Mekaniska Verkstad på Långebro och en av föreningens
eldsjälar var Peter Krejstrup som startade de första hjälpsändningarna från Kristianstad till Litauens
vänort Siauliai. Ett samarbete startades med Hjälpcentrat i Siauliai ”Labdaros Centras”. 1998
flyttades verksamheten till N Åsum och samma år öppnades föreningens secondhandbutik. Det var
två av föreningens medlemmar Marie-Louise Colliander och Berit Ekwall som föreslog en second hand
försäljning för att finansera verksamheten och hjälpsändningstransporterna.
Under alla dessa år har föreningen haft många stora och mindre projekt, som att skicka värdefulla
hjälpsändningar, hjälp till; barnhem, skolor på landet, många utsatta familjer, ålderdomshem,
funktionsnedsatta och att utveckla självförtroende och finna glädje med andra människor.
Vi har hjälpt ungdomar från flera skolor i Kristianstad och Lund med projekt, ordnat ungdomsresor
till Litauen. Föreningens mål är inte bara att hjälpa de mest fattiga utan vi vill också lära känna
mäniskor i Litauen och inspirera dem att bli mer sociala med varandra. Empati och sammarbete är
mycket viktigt för vår förening. Vi vill att alla våra medlemmar och våra aktiva som gör allt arbete ska
känna sig behövda, trygga, inte isolerade och att vi kan träffas, diskutera och arbeta tillsammans med
glädje.
Styrelsen och andra i Litauen som känner oss är mycket tacksamma till alla som arbetar ideellt hos
oss, ordnar hämtningar, sorterar, packar, bär tunga möbler och andra varor, tar hand om butiken och
vi är också tacksamma till dem som stöttar vår verksamhet på alla möjliga sätt. Vi kan inte nämna alla
det finns många, men tack vare er hjälp är vi som vi är idag. Jubileumshälsningar till alla!

FÖRENINGSINFORMATION
Ordförande har ordet
Efter en härlig sommar, både för oss i föreningen
och för våra lägerdeltagare i Litauen, är allt nu
tillbaka i normala rutiner igen- nästan.
Som ni alla vet, har det varit en sommar ute på
föreningen där vi dragit ned på öppethållandet, så
att våra volontärer har kunnat få tillfälle till
återhämtning.
Det har visat sig att de begränsade öppettiderna
inte haft någon avgörande negativ effekt för
verksamhetens resultat, varför vi sannolikt
kommer att begränsa öppethållandet även i
fortsättningen.
Vår egen Nocke körde i augusti över till Litauen
med sjukhusutrustning i vår lastbil, en gåva som
blev mycket uppskattad av mottagarna. Efter det
fortsatte han till vårt barnläger i Sventoji, där han
mottogs med öppna armar av alla. Den entusiasm
som mötte honom kommer han säkert att själv
beskriva.
Det ser nu ut som om vi lyckts få tag i en villig
kassör som kan avlösa Lasse, som mer eller
mindre tvingades ta över uppdraget i brist på
lämpliga kandidater. Dennis Ohlsson, som också
ingår i vår styrelse har lång erfarenhet av
kassörsuppdrag i olika föreningar och välkomnas
av oss alla.
I höst väntar många nya utmaningar bl. a. försök
att nyrekrytera nya volontärer, att få möjligheter
att ansöka om medel från andra större
insamlingsorganisationer, vilket vi hoppas vi nu
kvalificerat oss för efter besök av Svensk
Insamlingskontroll. Vi hoppas dessutom att
kunna fortsätta att utveckla vår verksamhet i N.
Åsum så att vi även framöver kan hjälpa till att ge
fattiga, sjuka och utsatta Litauer ett drägligare liv
med en glimt av ljus för framtiden.
Lennart Malmgren

Information till föreningens
medlemmar
Från den 1 maj 2018 gäller en ny EU lag
GDPR för behandling av personuppgifter.
Vi informerar alla våra medlemmar att i
föreningens medlemsmatrikel registrerar vi inga
andra personuppgifter än medlemmarnas namn,
postadress. E- mail och telefonnummer
registreras om medlem vill lämna den till oss.
Dessa uppgifter hanteras endast inom ramen för
föreningens verksamhet och lämnas inte ut till
någon. Genom inbetalning av årsavgifter
accepterar medlem vår hantering av
personuppgifterna. Medlem har rätt att få uppgift
om vilka uppgifter som föreningen registrerat
beträffade denne. Medlem kan när som helst
begära sitt utträde och vederbörandes
personuppgifter tas då bort. Om medlemskapet
upphör av annan orsak, raderas uppgifter inom ett
år från utträdet. Meddelande eller förfrågningar
gällande personuppgifter kan ske genom
föreningens e-mail svensklitauiska@gmail.com
eller per telefonen 044-100855 . Medlems namn
och adress använder vi för att skicka information
om föreningens verksamhet.

25 års jubileum
Svensk-Litauiska föreningen i Kristianstad
(N. Åsum) firar 25 års jubileum och
inbjuder er till ”Öppet hus” i Föreningens
lokaler den 20 september mellan kl 10-16.
Vi bjuder på kaffe och kakor.
Hjärtligt välkomna!

Föreningens nya e-mail adress:

svensklitauiska@gmail.com

BG 900 - 5489

Öppet tid:
måndag-torsdag
från kl 10.00 till kl 16.00

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.litauenforeningen-krstd.se
Facebook: Sv-Litauiska föreningen Norra Åsum
BG : 900-5489
Orgnr:83 82 01 - 6825

FÖRENINGSINFORMATION
Sommarkoloni 2018

25 års ideellt arbete
Föreningen firar 25 år den 20 september och de
äldsta av våra föreningsmedlemmar är MarieLouise Colliander (1997) och Göran Persson
(1998). Båda två är fortfarande aktiva i föreningen
och har mycket minne om vad som hänt och hur
viktigt föreningens arbete är. De har varit i Litauen
på studieresor och har sett med egna ögon vår
verksamhets mål och resultat.

Sommarkolonierna i Litauen är föreningens viktigaste projekt. Denna sommar har föreningen
organiserat åtta sommarkolonier för totalt 453
barn. De har haft en mycket lyckligt tid tillsammans. Sommarkoloniernas tema var ”Empati,
miljö, sammarbete”.
Alla sommarkolonierna var olika och anpassades
sig till miljö och möjligheter, med
mycket
aktiviteter, utflykter och var lärorika.
Vi är mycket tacksamma till Lions Club i Åhus som
även i år sponsrat en sommarkoloni ”Den lilla
ljusstrålen”
för funktionsnedsatta barn från
Siauliai som har genomförts i augusti vid havet. Av
de 27 barnen var 14 barn från ett barnhem.
Vi är också tacksamma till Rotary Nova för sponsring av sommarkolonin i Plikiuskolan.
Under sommarkolonin lär barnen att bli nyfikna,
kreativa och utveckla sitt självförtroende.
Hela året samlar vi i föreningen de finaste barn
och ungdomskläder, skor, aktivitetsmaterial
packar dem i lådor och sedan skickar vi speciell
hjälpsändning innan sommarkolonierna startas.
Det gjädjer oss att vi klarar att ha detta projekt
kvar.

Marie –Louise arbetar i kassan en gång i veckan,
prismärker varor och det var Marie-Louise som
kom med förslag 1998 att öppna Second-hand
butik. Marie-Louise trivs bra med alla sina
kollegor och med sina kunder.

Göran Persson kom till föreningen 1998 och finns
kvar som aktiv. Han är ansvarig för att reparera
teknik och kolla elektronik i föreningens verkstad.
Tack vare Göran har föreningen koll på att alla
tekniska grejer som vi säljer eller skickar till
Litauen fungerar. Han är mycket hjälpsam och
trivs bra hos oss.

UNDER LÖNNTRÄDEN
Barn och byföreningen i Ukrinai by
tackar Rotary Nova
Detta år har Rotary Nova i Kristianstad haft flera
projekt i Litauen och en av de största var att
hjälpa Dagcentrum i Ukrinai by att anpassa barns
och ungdomars församlingsplats till deras
aktiviteter. När skolan i byn lades ner var
Dagcentrum för barn och ungdomar från
socialhjälpsbehövande familjer på gränsen att
stängas. Fjärrvärme avkopplades från byggnaden
och det var omöjligt att ha verksamhet under
vintertid. Föräldrarna och barnen önskade att
centrum skulle bli kvar. Tack vare sponsring från
Rotary Nova kom en räddning, Två luft-luft
värmeagregat monterades i lokalen och golvet
renoverades i ett rum vid sidan av biblioteket.

Ett av luft-luft värmeaggregaten
Nu pågår aktiviteter i full fart igen på Dagcentrum
i Ukrinu by . Föräldrarna, ungdomarna och
byföreningen är mycket tacksamma för att barnen
har en plats att samlas på.
De tackar Rotary Nova för all hjälp.

Barns aktivitet på dagcentrum

Hjälpsändningar
Till den 1 oktober har föreningen skickat sex stora
och två mindre hjälpsändningar. En av dom sista
mindre
hjälpsändningarna
levererade
vår
förenings eldsjäl Nocke Carlqvist i föreningens bil
till en ålderdomshem i en mindre ort Pagegiai. Det
var första gången som vi hjälpte detta hemmet
som har 40 inkvarterade personer och 16
korttidsboende. Det finns också ett Dagcentrum för
åtta funktionsnedsatta som kommer under dagen
för att ha aktiviteter. Föreningen fick önskelista
och kompletterade hjälpsändningen mycket väl
med
sjukhussängar,
rullatorer,
rullstolar
madrasser, blöjor. När Nocke och Tomas (som
hjälper förening att lasta och är uppvuxen i
Pagegiai) kom fram och avlastade hjälpsändningen var personalen mycket överraskad och
tacksam för mycket fina och högkvalitativa varor.
De hade aldrig sett eller fått så fina saker.
Direktör Regina, alla som arbetar och bor i
ålderdomshemmet är mycket tacksamma, lyckliga
och glada över den hjälp de fick från oss.
(Foto kommer)

