
   Den 24 januari, 2010  

Stockholm 

 

Litauiska föreningens i Sverige (LFS) årsredovisning för år 2009 

 

I slutet av år 2009 tillhörde 137 medlemmar som har individuell alt. 

familjemedlemskap i LFS.  

 

År 2009 har dessa människor arbetat i föreningens styrelsegrupp ideellt: 

 

Edita Sääf biträdande styrelseordförande, ordförande för 

Litauiska barnskolefonden, ansvarig för 

kultur och evenemang 

Veronika Ottosson  sekreterare och ansvarig för översättningar 

Grytė Kempe  ekonomiansvarig och ordförande för LFS 

Jubileumsfond 

Eleonora Jonušienė  ansvarig för information och kommunikation 

Eugenija Griff  ansvarig för evenemang 

Daiva Bžeskienė  ansvarig för föreningens brev 

 

Revisionsarbetet utfördes av: 

Andželika Motiejauskaitė 

Ramune Permats 

Povilas Čalnaris 

 

Valgruppens arbete utfördes av: 

Antanas Romas 

Virginija Karrenbauer 

Audronė Vodzinskaitė- Städje 

 

 

1. Föreningens och styrelsens arbete 

 

År 2009 har föreningen och därmed styrelsen organiserat eller hjälpt till att organisera 

olika typer av evenemang. Nedan kommer årets evenemang och projekt: 

 

 

1.1 Vi möter den 16-de februari och Litauens Tusenåriga jubileum 

 

Firandet ägde rum i Kungliga Myntkabinettet den 14 februari. Programmet började 

med National sång, ambassadören R. Motuzas skildrade historiska händelser då 

Litauen och Sverige hade en stark politisk och kulturell relation. Folkdansgruppen 

Baltija visade upp sina nya danser som de presenterade under Tusenåriga sång- och 

dansfestivalen i Vilnius, i somras.  

 



Virginija Langbakk valdes till Årets människa för sin stora och långa (13 år) insatts i 

litauiska föreningens liv och utveckling. Virginija fick ett Tacksamhets Brev fån LFS. 

Ambassadören överlämnade henne ett diplom från Litauens regering, där hon 

tilldelades Litauens Tusenåriga Stjärna för sin insats i litauiska kulturen och LFS 

utveckling. 

Programmet erbjöd även en jazz duett från Litauen – A.Anusauskas (piano) och 

A.Fedotovas (sax).  

 

1.2 Yachten Ambersail i Stockholm 
 

Den 20 juni mötte Stockholms litauer yachten Ambersail som utförde Tusenårigas 

Odisee världsomsegling för att säga till alla - ett namn, Litauen. Seglarna möttes med 

salt och bröd, folkdans, och välkomsttal av ambassadörens R. Motuzas och LFS 

ordförande E.Sääf. Efter att ha mottagit yachten var alla välkomna till ambassadörens 

residens där kaptenen P. Kovas presenterade sin besättning och visade en film och 

deras färd. 

 

1.3 LFS flagga  

 

Med LFS styrelsens initiativ och föreningens medlemmars finansiella stöd skapades 

LFS flagga för första gången i LFS historia. Vår flagga blev hissad i Seimo Rumai i 

Vilnius där den Trettonde Världslitauernas kongress pågick. Flaggan representerade 

även Sveriges litauer i Tusenåriga sång- och dansfestivalen där folkdansgruppen 

Baltija uppträde i somras. 

 

Totalt tillverkades tre flaggor: en flagga blev kvar i Seimo Rumai, den andra flaggan 

finns i Stockholm och den tredje flaggan gick till LFS Skånes region.  

 

1.4 Den XIII-de Världslitauernas Föreningens (PLB) kongress (seimas) 
 

Den Trettonde Världslitauernas Föreningens kongress ägde rum i Vilnius den 8-10 

juli .134 delegater från 41 länder deltog i mötet. E.Sääf och M.Normantaite 

(ungdomsgruppen) representerade Sveriges litauer. 

 

1.5 Den traditionella sommarträffen “Under äppelträdet” blev tyvärr inte av 

detta år.  

 

1.6 Baltikumdagen 

 

För fjärde gången i rad organiserades Baltikumdagen i Grödinge gård den 19 

september. Festen arrangerades av LFS, Svensk-lettiska föreningen, Estniska 

Institutet samt Grödinge kommun. Ordföranden i Baltikumdagens kommitee L. 

Hjeltman hälsade alla välkomna. Bland gästerna fanns också Litauens ambassadör R. 

Motuzas med fru Laimute. I programmet ingick visning av filmen The Soviet Story, 

regisserad E. Snore, Stockholms lettiska kör, E. Kuulos dansgrupp, litauernas 

folkdansgrupp Baltija, konstnärens N. Stjernman broderiarbeten, butiken Baltiska 

delikatesser. Böcker från Baltikum presenterades och såldes. 

 

 

 



1.7 ” Jag sjunger för Litauen” 
 

Europeiska Litauernas Kulturcenter (ELKC, Tyskland) organiserade en tävling för 

litauiska låtskrivare “Jag sjunger för Litauen” den 15-17 oktober. E. Sääf har skrivit 

och skickat in sin låt “Sången för Litauen” och har vunnit första priset. Låten har 

spelats in i G.Zujus inspelningsstudio “Studia MA” i Vilnius. Låten kommer att 

spelas live i Tyskland, i februari 2010 under Litauens självständighetsfirandet. 

 

2. Projekt 

 

LFS och arbetsgrupper skrev 8 projekt för att få ett finansiellt stöd från Litauen. På 

grund av den svåra ekonomiska krisen i världen fick endast två projekt en liten del 

stöd från TMID. Föreningens brev fick 1500 LTL och firandet av Litauens 

självständighetsdag den 16 februari fick 3000 LTL. 

 

3. Fonder 

 

3.1 LFS jubileumsfond 
 

Under år 2009 samlades in 10 320 kr. För närvarande finns det 41 205 kr att tillgå.  

 

3.2 Litauiska barnskolefonden 
 

I slutet av år 2009 var fondens anskaffningsvärde 134 434 kr, därav marknadsvärde 

var på 120 121 kr. Fondpengarna började öka något jämfört med föregående år. Under 

året har inga nya bidrag registrerats.  

 

Det hölls fondstyrelsemöte där nya styrelsemedlemmar och en ny rådgivare valdes. 

Fondens status samt regler ändrades för att få kunna få bidrag. Två platser i fondens 

styrelsegrupp erbjöds för ordförande av LFS Skåne region och den nyetablerade 

litauiska skolan Gintaras.  

 

Fondens styrelse och den nya rådgivaren träffades också för en informell träff för att 

diskutera fondens situation, styrning och perspektiv.  

 

4. Arbetsgrupper 

 

4.1 Informationsgrupp 
 

Information om LFS och verksamheten sprids genom följande kanaler: 

 Webbsidan www.lietuviai.se. 

 Nyhetsblad som publiceras av Litauiska Föreningen i Sverige, 200 ex., 2-3 

gånger per år. 

 Lit-list som skapades och underhålls av LFS medlem Audronė Vodzinskaitė-

Städje. 

 

4.1.1. Webbsidan  

 

År 2009 besöktes webbsidan www.lietuviai.se ca 99459 gånger. I jämförelse med år 

2008 besöktes den 43 800 gånger, vilket innebär att besöken har mer än fördubblats! 

http://www.lietuviai.se/
http://www.lietuviai.se/


Det är glädjande att webbsidan blivit allt populärare. Denna betydande ökning är ett 

resultat av flera faktorer. Diskussionsforumet uppdaterades, användarregistrering 

effektiviserades, spärr mot Internetskräp skaffades. Information från litauiska 

skolorna Saulė och Gintaras finns med på webbsidan, likaså som information om 

dansgruppen Baltija. Kontakterna med liknande webbsidor och samarbetspartner 

utvecklades. 

De flesta besök kommer från Sverige, Litauen, USA, några från Tyskland, Norge, 

Ryssland och andra länder. Webbsidan innehåller information om LFS verksamhet, 

arrangemang, ett bildgalleri och diskussionsforum. För närvarande är 857 forums 

användare registrerade. Webbsidan administreras av Darius Jakonis, Andrius Šimkus 

och Eleonora Jonušienė. 

 

4.1.2 Nyhetsblad för medlemmar i Litauiska Föreningen i Sverige.  

 

År 2009 publicerades 2 nummer av Nyhetsblad för LFS. Tryckkostnaderna 

sponsrades av TMIDs (Minoritets- och utvandringsdepartementet). Tidningens 

omfång varierar från 12 till 16 sidor, på grund av den ekonomiska krisen. Upplagan är 

200 exemplar. Tidningens innehåll avspeglar LFS verksamhet i Sverige och utanför 

dess gränser. Det är viktigt att LFS medlemmar, särskilt de som inte kan komma till 

alla arrangemang, kan läsa om det som pågår i föreningen. Tidningen utges av LFS 

styrelse. Ansvarig redaktör är Audronė Vodzinskaitė-Städje. 

 

4.1.3 Lit-list och Lit-list-Skåne 

 

För snabb informationsspridning har vi e-postlistan Lit-list som skapades 1996. Om 

du vill få information om vad som är på gång i Litauiska Föreningen i Sverige, bli 

medlem i Lit-list. Huvudregeln för medlemskap är att du inte får skicka reklam. Om 

du får problem med listan, skriv till: audrone@qedata.se. År 2008 skapades analogisk 

lista - Lit-list-Skåne - för litauer i Skåne.  

 

Om du vill bli medlem i Lit-list gå till: 

http://mailman.saeab.se/mailman/listinfo/lit-list  

Om du vill bli medlem i Lit-list-Skåne gå till: 

http://mailman.saeab.se/mailman/listinfo/lit-list-skone 

 

4.2 Litauiska Saulės skolan (skolans styrelseordförande Giedrė Duman) 
 

Skolans läroplan och finansiella redovisning för vårterminen 2009 presenterades för 

föräldrarna och LFS styrelse.  

 

En av skolans lärare representerade Saules skola i årets Vänskapsbro läger. Därefter 

redovisade hon viktigaste händelser och minnesvärda moment från evenemanget till 

alla på skolan.  

 

På grund av renovering av ABF huset startade höstlektionerna senare än vanligt detta 

år. Under terminen erbjöds de äldre barnen möjlighet att gå på musikklass och lära sig 

litauiska sånger medan de yngre barnen lärde sig litauisk cirkeldans. I början av 

mailto:audrone@qedata.se
http://mailman.saeab.se/mailman/listinfo/lit-list
http://mailman.saeab.se/mailman/listinfo/lit-list-skone


terminen delades skolböckerna ut och lärarna kunde följa undervisningen enligt 

uppsatt läroplan. Det hölls ett föräldramöte där det pågick diskussioner om dagens 

klassituation och frågor inför julfesten. Skolan har vuxit och från och med nästa 

vårtemin ska det finnas 5 klasser i skolan. Under höstterminen fanns det 38 barn. 

 

I början av året kan man läsa all information om skolan på LFS hemsida. Där 

uppdateras information om skolan och evenemangen. Tyvärr, endast på litauiska.  

 

4.3 Verksamhetbeskrivning av folkdansgruppen Baltija (ledare Jurga 

Laurenčikienė) 

 

Det viktigaste målet för dansgruppen Baltija inför år 2009 var att delta i Litauens 

Tusenåriga jubileum och för första gången i Litauens sång- och dansfestival 

representera LFS. 

 

Baltija fick ej ekonomisk hjälp av TMID, däremot stod festivalens organisatörer för 

Baltijas boende i Vilnius. 

 

I förberedelser inför festivalen fick Baltija hjälp av två dansstudenter från Klaipedas 

Universitet. Baltijas dansare och LFS hjälpte till med betalningen för studenternas 

boende i Stockholm. Filmat material med Baltijas danser skickades och godkändes av 

festivalens koreograf. Tjugo av Baltijas dansare deltog i Tusenåriga sång- och 

dansfestivalen i Vilnius och representerade Litauiska föreningen i Sverige. 

 

 

Andra konserter och evenemang: 

 Baltija framträdde i ett LFS organiserat evenemang dedikerat till Litauens 

Nationaldag (februari) 

 Baltija framträdde och hjälpe till att ta emot Ambersails besättning (juni). 

 Baltija underhöll gäster och deltagare under Baltikumdagen (september). 

Media: 

 Det har skrivits om dansgruppen Baltija i media i Litauen. 

 Två artiklar för LFS (i tidningen och på nätet). 

Deltagare: 

I våras hade Baltija tjugo dansare, Baltijas ledare – Jurga Laurenčikienė. Sedan fick 

Baltija många nya medlemmar och under hösten 2009 hade Baltija tjugotre dansare. 

Repetitionerna ledes av Eglė Kvedaraitė, Vilma Juodelytė och Jurga Laurenčikienė. 

 

4.4 Ungdomsgruppen (ordförande Asta Mineikytė) 
 

Ungdomsgruppen träffades fyra gånger under år 2009. Ett möte hölls på ambassaden. 

Ungdomsgruppen hjälpte till av mottagningen av yachten Ambersail den 20 juni 

2009. De gjorde kransar, hjälpte till med festen och bidrog till receptionen.  

 

Ordförande Asta spelade in en video då Nationalsången sjöngs av litauer den 6 juli i 

Stockholm.  

 

För övrigt håller inte gruppen någon aktiv verksamhet och ordnar inga regelbundna 

möten. 

 



 

5. LFS Skånes region (styrelsens ordförande Egidijus Meškėnas ) 

 

I februari hölls årsmötet för år 2008. Diplomaten A. Muralis deltog under mötet.  

 

Restaurangen GUG organiserade och bjöd in till Påskfirandet. 

 

Yachten Ambersail möttes upp i Köpenhamn tillsammans med litauer bosatta i 

Danmark.  

 

En nationalsång spelades in i GUGs restaurang som sedan blev inskickad till TV3, 

Litauen.  

 

Hösten 2009 startades litauiska skolan Gintaras. Mer information finns att hämta på 

www.lietuviai.se 

 

Medlemmar i LFS Skånes region har mölighet till att kostnadsfritt nyttja en sporthall 

för basket, volleyboll och fotboll.  

 

Det fanns en möjlighet att tillsammans med litauer i Danmark fira Jul.  

 

Nyårsfirandet ägde rum i Kärnan, Helsingborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lietuviai.se/


 

LFS tackar 

 

LFS vill tacka alla medlemmar och bidragsgivare. Vi tackar alla som har jobbat med 

olika projekt och som har hjälpt att organisera våra evenemang.  

 

LFS styrelse tackar särskilt Litauens ambassad och ambassadören R. Motuzas för all 

hjälp och uppmärksamhet under år 2009.  

 

LFS och styrelse tackar TMID (Departementet för etniska minoriteter och litauer 

utomlands) för professionell hjälp och finansiell stöd i samband med projekt. 

 

LFS tackar Audrone Vodzinskaite- Städje och hela redaktionen för deras stora insats i 

arbetet med föreningens brev. 

 

LFS tackar Baltija och ledaren Jurga Laurencikiene. 

 

LFS tackar D.Jakonis och A.Simkus för deras arbete med webbsidan. 

 

LFS tackar Svensk-lettiska föreningen, Estniska Institutet och Grödinge kommun för 

all engagemang och arbete i samband med Baltikumdagen. 

 

LFS tackar Krystyna Larsson för all hjälp och lokaler för Saules skola och Baltija i 

ABF huset.  

 

LFS tackar Hotell Lilla Rådmannen för möjligheten att ordna styrelse- och andra 

möten. 

 


