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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Malmgren 
ordförande 

 



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: svensklitauiska@gmail.com
Hemsida: www.svensklitauen-krstd.se
Facebook: Sv-Litauiska föreningen Norra Åsum
BG :  805-1203

Föreningens verksamhet under  2020 

Detta år var mycket anorlunda för vårt samhälle 
och  för vår ideella verksamhet.  Pandemin och 
karantän i Litauen har begränsat vår verksamhet 
men tack vare våra aktiva medlemmar och bra stöd 
från kunder som kommer till oss för att handla 
eller lämna saker lyckades vi med att samla och 
skicka iväg fyra stora och fyra mindre hjälp-
sändningar och organisera två sommarkolonier för 
barn och en sommakoloni för pensionärer. Den 
efterlängtade sommarkolonin ”Den lilla 
ljusstrålen” för funktionsnedsatta barn från 
Siauliai  har som vanligt genomförts tack vare 
finansiellt stöd från Lions Club i Åhus.     

Sommarkolonin”Den lila ljusstrålen” 

Barn från barnhem och från Funktionsnedsattas  
barnorganisation var lyckliga över  att träffas  i 
augusti och få vara  tillsammans efter den långa 
karantän perioden.   Totalt 38 deltagare .  

Den andra sommarkoloni hade plats i en mindre 
kommun Pakruojis och  där var deltagarna  91 
barn  (i flera skiften) från behövande familjer. 

För första gånger har föreningen ordnat en 
sommarkoloni  för pensionärer i en by i Norra 
Litauen. Intresset var mycket stort och  ett 25-tal 
aktiva äldre  deltog. De har haft två utlflykter (en 
till havet, en till en Botanisk park),  konst-, hälso 
aktiviteter,samt gemensam matlagning. Många av 
pensionärerna  bodde hela sitt liv i byn  och har 
aldrig varit vid havet eller på någon utflykt. I sina 
komentarer är de mycket tacksamma till vår 
förening och till alla svenskar  för ” den undebara 
upplevelsen och för uppmärksamhet som  vi 
aldrigt har haft i livet”. Föreningen  är mycket 
tacksam till våra  medlemmar Christer och Ingrid  
som har finanserat denna sommarkoloni.  

Sommarkoloni för pensionärer  i Ukrinai by 

Kallelse till föreningens årsmöte 
2021 den 18 mars, torsdag kl 17.30 
i föreningens lokaler Artillerivägen  
N Åsum.  
Öppet tid: 
måndag-onsdag 
från kl 10.00 till kl 16.00 
Öppettider under Jul-Nyårs-trettonhelgen 
Vi håller stängt i butiken från och med  den  17 
december och  öppnar igen den  11  januari 2021. 
Medlemsavgift för 2021 år är 100 SEK per person. 
Vi är tacksamma om avgiften betalas tre veckor 
före åretsmöte  till  BG 805-1203  med markering 
”medlemsavgift och namn”

http://www.litauenforeningen-krstd.se/
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