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Årsmötet ägde rum den 21 mars 2019
Styrelsens ordförande Lennart Malmgren öppnade årsmötet kl 18.00 och hälsade drygt trettiotalet
medlemmar och andra gäster välkomna. Han tackade för mycket bra arbete under 2018. Tack vare
våra aktiva medlemmars insatser och befolkningens stöd har föreningen genomfört åtta
sommarkolonier för 453 barn från landsbygden i Litauen och från Kristianstads vänort Siauliai. Två
av dem var för funktionsnedsatta barn.
Till årets möte kom inbjudna gäster från andra lokala organisationer, Lions klubb i Åhus, Rotary Nova
som har egna projekt i Litauen men anlitar Svensk-litauiska föreningen för att genomföra kontroll och
redovisning.
Vår gästmedlem från Siauliais Hjälpfond, Zydrone Staniene kom också till mötet. Hon tackade mycket
för samarbete och berättade hur viktig föreningens hjälp fortfarande är. Tack vare vår förenings
insatser får 80 hemlösa i Siauliai varm mat en gång om dagen och får vid behov hjälp med kläder.
Ädre och sjuka människor får hjälpmedel och hygienartiklar.
Lions klubb i Åhus har bekräftat att de ska bidraga med medel till en sommarkoloni för
funktionsnedsatta.
Lennart Malmgren omvaldes till ordförande. Börje Nordborg valdes till sekreterare, Dennis Ohlsson
valdes till kassör och till ledamöter valdes Lars-Erik Glimsö, Jan Anderson, Nocke Carlqvist, Emma
Andersson, Laima Andersson. Till revisorer i föreningen valdes Eva Svensson och Gitana Grikainiene.
Till valberedningen valdes Tommas Juhlin , Iwan Bertheau och Simona Mince.
Mötet beslutade att medlemsavgifter ska vara oförändrat 100 kronor.
godkända. Efteråt serverades smörgåstårta, kaffe och Litauiskt godis.

Ändringar i Stadgarna blev

FÖRENINGSINFORMATION
Ordförande har ordet
Nu är den tid då ljuset allt förnyar och jordens törst
blir släckt av vårens skyar Då mandelträdens ljuva
andedräkt med aftonvinden förs till våra byar.
Så skriver författaren Omar Khayam och det är
faktiskt så det känns när våren åter är här, och vi
har en harmonisk stämning i vår förening, hängivna
medarbetare i verksamheten och kan se att vi även i
år klarar av våra åtaganden inför årets barnläger i
Litauen.
Det är många som har bidragit på olika sätt till att
göra detta möjligt även sommaren 2019. Åhus Lions
club har till exempel även i år beslutat sig för att
finansiera ett av våra sommarläger .
Vi räknar med att sända 8-10 hjälpsändningar med
olika förnödenheter till Litauen i år, både mindre
transporter med egen lastbil och större sändningar ,
med långtradare.
I sommar kommer vi att företa en resa till Litauen
till subventionerat pris för våra duktiga medarbetare
så att vi får möjlighet att med egna ögon, på plats få
se frukterna av våra ansträngningar. Vi kommer att
få träffa både ledare för barnlägren och andra av
våra sammarbetspartners på olika platser i Litauen.
Även om allt just nu flyter på alldeles utmärkt, så
måste vi också fundera på föreningens framtid.
Först och främst måste vi försöka att få fler frivilliga
att hjälpa till i vår verksamhet. Vi måste också
rekrytera flera medlemmar till föreningen och på
längre sikt måste vi kanske fundera på om vi måste
skaffa oss en billigare lokal p.g.a kraftiga
hyreshöjningar från Kristianstads kommun.
Det är en stor glädje för mej att få verka i Litauiska
föreningen och jag hoppas att föreningen skall
kunna fortsätta i många år framöver att hjälpa
fattiga och utslagna medmänniskor i Litauen.
Lennart Malmgren

Studiebidrag från Erik Biörklunds
Fond
Erik Biörklunds fond som var bildat 1999 på vår
föreningen
är avsedd för hjälpa åt litauiska
ungdomar från utsatta familjer och barnhem och
som har det ekonomiskt svårt att läsa vidare efter
skolan.
Fyra studenter fick 5000 SEK stipendium från oss
under 2018. Två studenter läser på universitet i
Siauliai och två flickor läser i Vilnius.
En av de är Monika. Hennes ensamstående mamma
är pensioner och har inga möjligheter att hjälpa
dottern. Monika är mycket tacksamma förening för
stipendium.
Översättning av Monikas brev
Dear members of the Kristianstad SwedishLithuanian community,
I am very grateful for the financial support that I
have received from you.
This money was very helpful to cope with the
financial struggles that my family faced.
I was able to continue my PhD studies at university
and all of you have contributed to it.
Wish you all the best in personal life and for the
further activities of the community.
Med vänliga hälsningar,
Monika Bužavaitė

Vi har ett nytt bankgiro
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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
www.svensklitauen-krstd.se
Facebook: Sv-Litauiska föreningen Norra Åsum
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FÖRENINGSINFORMATION
Hjälpsändingnar

Hjälpsädnin lastas på föreningen

Detta år till juni månad har föreningen samlat och
skicat tre stora och två mindre hjäpsändningar till
Litauen.
Varje hjälpsändningen packas, kompleteras och
anpassas till önskemållistor som kommer från
våra mottagare.
Vi är mycket tacksamma till människor som
lämnar sina varor till oss. Vi kan garantera bra
kontrol hur hjälpsändningar dellas utt i Litauen.
Vi mycket tacksamma till dem som lämna rena
kläder och andra varor som är i funktion och har
inga skador. Och vi också är mycket tacksamma
till dom som tilåter oss att sälja varor i vår butik
därför att vi behöver samla pengar för
hjäpsändnings transport kostnad och till våra
sommarkoloni projekt.
Uttan godamänniskors hjälp från sammhelle och
ideela insatser skulle ingenting fungera.

Avlastning i N. Uta by i february 2019

Nya aktiva medlemmar på föreningen

UNDER LÖNNTRÄDEN
Många är mycket tacksamma

Deta år har föreningen skickat två stora
hjälpsändningar till Litauen till mindre
kommunen med hjälpmädel. Hjälpmedel
delades utt till funktionsnädsata människor i
Prienai och Pakruojis kommun. Förening fick
flera tack brev från ålderdumsshem, sjukhus,
korttidsboande administration och också from
anföringa till gamla sjuka.
”Vår mamma fick hjärnblödning och närhar vi
hämtad henne från sjukhus har hon ramlat
flera gången från sängen hemma. Det var
omöjligt
att
få
sjukhus
säng
från
Socialförvaltning och att köpa sängen hade vi
inte möjlighet. Det saknas ord hur mycket är vi
döttrar tacksamma svensk förening som
hjälper sånna människor som vår mama. Vi
vett inte hur kan vi tacka er så snälla och
omtänksamma”.
(översetning av ett brev från Prienai)
Höreningen
är
tacksamm
till
Hjälpmedelcentralen
i
Kristianstad
som
överlämna
till oss delen av hjälpmedel
utrustning som ska inte används i Sverige.

Sommarkolonierna i Litauen under
2019
Denna sommar planerar den Svensk – litauiska
förening
i
Kristianstad
organisera
sju
sommarkolonier i Litauen och ta hand om ca
450 barn.
Detta års tema ska bli att hjälpa barn och
ungdomar från social hjälp behövande familjer,
ungdomar från barnhem och barn med
psykologiska
problem
att
utveckla
själförtroende, empati och vänskap.
Tre sommarkolonier ska ta plats i skolor på
landet under juni och juli. En sommarkoloni
som organseras via n. Uta byförening ska pågor i
i två shift vid havet och ska ta hand om 60 barn.
Sommarkoloni som ska bli i Pakruojis kommun
ska ta hand om alla barn från sovialhjälp
behövende familjer under hella sommaren i två
veckors omgånger (ca 180 barn).
En står sommarkoloni som hetter „Den lilla
ljusstrålen för hunktionsnädsatta barn och
ungdommar (flesta från barnhemet i Siauliai )
ska bli i augusti och spånsras av Lions Club i
Åhus. Vår förening är ansvarig att kontrolera och
redovisa denna sommarkoloni.
Det ska bli mycket aktiviteter, sång och dans,
utflykter och många lyckliga barn som ska leva
hela året om minnet av sommarkolonier.
Förenings aktiva medlemmar samlar, packar och
ska skicka iväg kläder, leksaker och skor som
passa till sommarkoloniernas barn.

Två syskon som har varit fär sommarkoloni 2018
och fick glass frågar lerarina Regina i N. Uta
skolan om sommarkoloni varje gång dem träfa
henne. Det är deras högsta dröm att åka igen.
Deras mama gick bort och dem bor med pappa.
På foto kvinnor som hick hjälmedel

