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God Jul och Gott Nytt År 

önskar 

Svensk-litauiska föreningen i Kristianstad till alla sina 
medlemmar, vänner och tackar för detta år   



FÖRENINGSINFORMATION 
 

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

Ordförande har ordet 

2019 är snart ett minne blott och vi ser fram emot 
ett nytt spännande år 2020 tillsammans i Litauiska 
föreningen. 
Vi måste nog ändå ge oss tid att reflektera över vad 
vi tillsammans åstadkommit under det gångna året i 
vår förening. 
Ingen kedja blir stark om inte varje länk är hel, så är 
det också så i vår förening, bara tillsammans blir 
vårt arbete bra och komplett. 
Vi kan konstatera att vi under 2019 sänt iväg 10 
lastbilar med olika hjälpmedel, kläder, 
köksutrustning och kontant stöd. Vi reflekterar inte 
så ofta över allt arbete som lagts ned med insamling, 
sortering, paketering och upphandling av 
transporter ifyllande av tullhandlingar samordning 
av mottagandet på andra sidan o.s.v. Dessutom 
hade allt varit förgäves om vi inte, genom 
verksamheten i vår butik, kunnat finansiera allt 
detta genom de pengar som flyter in där. 
Vi reflekterar kanske inte alltid över vad vårt arbete 
betyder för mottagarna i Litauen. Verkligheten är 
den att vissa hade fått frysa i oeldade hus vissa barn 
hade t.o.m. fått svälta då de inte får skolmat under 
jullovet. 
Vi kan också sätta litet guldkant på svaga och utsatta 
människors liv, med en liten julgåva eller helt enkelt 
genom att bjuda in på en kopp kaffe och en 
pepparkaka till julen. 
Detta är Din förtjänst – det är Du som gör det 
möjligt.  STORT TACK TILL ER ALLA ! 
 
Lennart Malmgren 
ordförande 
 

 

 Hjälpsändningar 
  

 
Hjälpsändningen som Nocke körde till Siauliai i juni 
 
Totalt skickades fem stora och fem mindre hjälp-
sändningar till Litauen. 
Det sista årets  hjälpsändning  lastades den 4 
december. Hjälpen skickades till Barndagscenter i 
Ukrinai by, till Fonden i Siauliai och till Dovilai 
hjälporganisation som delar ut varor till behövande i 
byar i Klaipedas kommun.  
Vi är mycket tacksamma till alla våra kunder, alla 
som besöker föreningslokalen och lämnar varor till 
oss.  
Vi tackar också barnen på Öllsjöskolan för jul-
klappar till litauiska barn som  skickades i väg med 
den sista julsändningen. 
Vi tackar också de kvinnor som virkat och stickat 
barnkläder, sockor, mattor  som vi skickar vidare till 
ålderdomshem, barnhem och till byar i Litauen. 
 

 
Familjen  med fyra barn  från N. Uta by är tacksamma  
för stickade mattor 

mailto:info@litauenforeningen-krstd.se
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Studieresa i Litauen  26-29 augusti 

 
Funktionsnedsatta ungdomars orkester ”Notor i färg” 
spelade på sommarkolonins avslutningskväll  
 
Från den 26 till 29 augusti åkte  17 av Föreningens 
aktiva medlemma på studieresa till Litauen. 
Resans mål var att besöka funktionsnedsatta barns 
sommarkoloni vid kusten i Sventoji, besöka 
Hjälpfonden i Siauliai och ytterligare en  sommar-
koloni  i Pakruojis kommun. Det var en mycket 
stor upplevelse för barnen att få träffa oss och en 
inte mindre upplevelse för föreningens 
medlemmar att se hur lyckliga dom är på 
sommarkolonierna. De glömmer alla sina problem 
och bekymmer, sjunger, dansar och skaffar nya 
kompisar, gör mycket fina konstverk och utvecklar 
sin kreativitet, empati och sprider glädje.  

Väder var fint och resan gick bra. Vi har sett 
mycket med egna ögon och hörde från litauerna 
hur stor betydelse fortfarande vår förenings 
verksamhet har i Litauen. 

Våra resenärer är mycket tacksamma för 
föreningens medlemmar från Laholms kommun 
Christer och Ingrid som hjälpte oss med rese-
kostnaderna till Litauen.     

Dennis och Jan  

 
Barnens konstverksutställning 
 
 
 

Från fattig ruinerad skola till 
blomstrande gymnasium 
 

När föreningen gjorde 
undersökning 2005 om 
situationen i skolor på 
landet i Litauen fick vi 
veta att det fanns en 
skola som är mycket 
viktig för en kommun i 
norra Litauen. Skolan 
har ett internatboende 
på 50 platser för barn 
och ungdomar som av 
olika själ behöver 
mycket stor hjälp men  
skolan klarade det inte.  

 
Rektorn Rima Sirvinskiene 

Föreningen började hjälpa skolan med 
hjälpsändningar, skolbänkar, sponsring av 
sommarkoloni men själva internatets och skolans 
byggnader var i mycket dåligt skick. Det var ingen 
dusch i funktion, det var kallt under vintertid, 
mycket dragigt från fönster, golven var totalt 
nedslitna. Allt ändrades 2013 då Svensk-litauiska 
föreningen förmådde Lions Club i Åhus att 
bestämma sig att hjälpa skolan och kom med ett 
projekt  för totalrenovering av internatet som  blev 
klart 2015. Resultat blev utmärkt. Senare fick 
rektorn, Rima, kommunen och andra privata 
företag att också hjälpa till för att inte skämmas 
”mot svenskarna”. Då lyckades hon få ytterligare 
pengar för renovering och skolan fick 
gymnasiestatus. Zidiku gymnasiet är ett de bästa 
gymnasierna i Litauen nu. Litauens 
utbildningsminister Algirdas Minkevicius besökte 
gymnasiet i september och i ett reportage i 
Litauisk TV om skolor i Litauen pratade han 
mycket   om detta och om gymnasiets rektor Rima. 
Han nämnde att tack vare hennes initiativ och 
hjälp från Sverige, Svensk-litauiska föreningen och 
Lions Club i Åhus har skolan blivit  och är som ett 
föredömligt exempel. Rektorn Rima är nu 
nominerad till att delta i ”bästa rektorn i Litauen”. 

 
Zidiku skola 



           UNDER LÖNNTRÄDEN                       
 
Studiestöd från Eric Biörklunds 
minnesfond 
Detta år har föreningen delat ut 20 000 SEK från 
Eriks Biörklunds minnesfond till fyra studenter i 
Litauen.  En gångs stipendiet som är på 5000 
SEK/person, delas ut till ungdomar från 
behövande familjer. Förslag till vem som vi ge 
stipendium, kommer från vår sammarbets partner 
i Litauen som har kunskap om dessa  familjer. 
Sedan gör vi extra kontroll med Universitet eller 
högskolan, frågar Socialpedagog om situationen. 
Föreningen har delat ut två stipendium  till 
flickorna  Skaiste och Monika som läser ekonomi i 
Vilnius på Kollegium och Universitet   och  till  två 
studenter i Siauliai. Hjälpfondens i Siauliai 
ordförande Zydrone fick förfrågan från en  
Yrkesskola om att hjälpa studenter som är från 
mycket fattiga familjer och rekommenderade oss  
att hjälpa  Gerda och Rokas.  
Stipendierna delades ut av föreningens aktiva  
medlemmar Nocke och Birgitta som under juni 
månad besökte Siauliai.Det var  en mycket speciell 
händelse och studenterna  var  tacksamma.   
Gerda läser sjuksköterska. Hon har  två syskon 
Föräldrarna  har ingen  permanent  bostad,  ofta 
flyttar de från en by till den andra beroende på när 
deras far kan hitta arbete och plats att bo. Gerda 
är mycket aktiv i skolan, vill utbilda sig,   bygga 
upp sitt liv och hjälpa sina syskon.   
Rokas läser för att bli fotograf.  Hans mor är 
ensamståande, bor i en liten by,   har deltidsarbete 
och kan inte hjälpa  sin son ekonomiskt.  Rokas 
arbetar  på somrarna för att kunna studera.  Han 
är mycket aktiv i skolan, är studenternas 
förbundsordförande, har gjort flera  foto 
utställningar. Yrkesskolans  rektor Alvydas 
Kuleisa är tacksam för vår förenings stöd till dessa 
studenter.    
    

 
Från vänster Nocke , Gerda, Rokas, Zydrone, Birgitta 
och  rektorn Alvydas 
 
 

           Sommarkolonin 2019 
 
Det  var 19 år sedan föreningen började arrangera 
sommarkolonierna i Litauen. Denna sommar har 
föreningen organiserat sju sommarkolonier för 
totalt 469 barn. Sommarkoloniernas tema var 
”Själförtroende, empati”. 
Sommarkolonierna påbörjades i juni och pågick 
under juli månad på 6 platser i Litauen.   
Sommarkolonin ”Den lilla ljusstrålen-2019” för 
funktionsnedsatta barn från Siauliai varit vid 
havet i Sventoji by från den 18 till 28 augusti. 25 
barn 14 av dem från barnhemmet var deltagare. 
Den sommarkolonin sponsras av Lions klubb i 
Åhus och är mycket viktig  för barn och deras  
anhöriga  och för barn från barnhemmet. Tack  
också till Siauliai Hjälpfondens ordförande   
Zydrone, som är sommarkolonins ledare och gör 
mycket stort arbete och insatser för  att barn och 
ungdomar trivs så bra tillsammans.   
 

 
”Den lilla ljusstrålens ” dans 
 
Sommarkolonierna som pågick i skolor på landet 
är mycket viktiga för barnen också. Dom utvecklar 
sig självförtroende, lär sig att bli kreativa och 
nyfikna, hjälpa andra som behöver hjälp i sin  
hemby.     En flicka som hette Ugne skrev t i ett 
brev efter sommarkolonin i Zidiku skolan:   
 
Under sommarkolonitien kunde vi  känna 
varandra bättre och speciellt våra lärare från 
skolan. Det räcker bara att sitta tillsammans på 
kvällen vid elden  och man kan uppfatta vilka 
underbara människor de är. Men viktigast för 
mig är att under sommarkolonins tid jag lärde  
känna  mig bättre själv, upptäcka något nytt i 
mig själv som jag inte visste, kunde inte eller 
fatta hur signifikant det är. Sommarkolonin är 
en underbar tid och alla dagar var som en dröm.  
Varje morgon vaknade jag med ett leende och en 
tanke om vilken fin dag som väntar på mig. Tack 
från mitt hjärta till svenskarna som ordnar sån 
fin sommarkoloni. 
(Översättning från litauiska) 
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