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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVEDIJOJE ATASKAITA, 2004- 2006 metai 

 

Bendri duomenys apie bendruomenę 

Bendruomenėje yra apie 90 šeimų ir apie 15 individualių narių. Pagal LBŠ įstatus 

bendruomenės nariais tampama savanoriškai, t.y. užpildžius nario anketą ir sumokėjus nario 

mokestį. Pernai atlikta apklausa parodė, kad vyraujančios lietuvių amžiaus grupės yra 30-39 

metai ir iki 30 metų. Dauguma turi aukštąjį išsilavinimą. Įdomus pragyventų metų Švedijoje 

pasiskirtymas lietuvių grupėje; yra trys lygios grupės: 2-4 metai, 5-10 ir virš dešimt metų 

Švedijoje. 

  

Apklaustųjų dauguma (71 procentas) patvirtino, kad bendruomenės veikla yra pakankama ir 

tik penki lietuviai nariai teigia, kad nepakankama. 

 

Apačioje pridėtas grafikas parodo įvairių bendruomenės veiklos sričių pasirinkimą. 

 

 
 

Darbo kryptys ir naujovės 

Per trejų metų laikotarpį (2003-2006 metais) Lietuvių bendruomenė Švedijoje ir jos valdyba 

stipriai išplėtė savo veiklą, paruošė ir įvykdė keletą projektų, pradėjo darbą naujose anksčiau 

nebandytose srityse. 

 

Svarbiausias 2006 m. įvykis- Bendruomenės 60 metų jubiliejus. Pagal senosios kartos 

paruoštą knygą „Švedijos lietuviai“, 1946 metų sausio 12 diena yra įamžinta kaip 

bendruomenės įkūrimo data. Ta proga LBŠ planuoja daug renginių, kurių pagrindinis tikslas- 

ne tik pristatyti į Švediją atvykusiam jaunimui sunkų vyresniosios lietuvių kartos kelią, bet ir 

pamąstyti apie bendruomenės ateitį bei naują veiklą, kuri garsintų Lietuvą ir lietuvius 

Švedijoje. 

 

Kitas labai svarbus jubiliejus - gegužės mėnesį švenčiamas lituanistinės Saulės mokyklos 

dešimtmetis, kuris puikiai atspindi bendruomenės veiklos raidą- nuo „vargo“ mokyklėlės 

namuose pas mamas iki pastoviai vykstančių užsiėmimų Švedijos valstybės suteiktose 

patalpose. 

 

Pagrindinės šio trejų metų laikotarpio naujovės yra šios: 



 2002 metais sukurtas bendruomenės ženklas, kuris atspindi tiek lietuviškas, tiek 

švediškas vertybes. LBŠ emblemos konkurse dalyvavo trys dailininkai iš Lietuvos, 

viena grafikė iš Čikagos, dvi Švedijoje gyvenančios lietuvės bei vienas švedas.  

 Didėjantis bendruomenę remiančių ne lietuviškos kilmės narių skaičius, kurie noriai 

įsitraukia į veiklą ir padeda skleisti informaciją apie Lietuvą. 

 Išplėsti ryšiai su kitomis lietuvių bendruomenėmis, ypač dėl lituanistinio mokymo ir 

informacijos pasikeitimo. 

 Augantis bendruomenės aktyvo branduolys. 

 Pagaliau susikūrusi jaunimo grupė. 

 

Bendruomenės valdyba 

Kaip ir anksčiau, dabartinę Švedijos lietuvių veiklą organizuoja ir plėtoja daugiausiai moterys, 

kurios be pagrindinio darbo ir šeimos suranda laiko ir bendruomenės veiklai.  

Nuo 2003 metų be didelių pasikeitimų LBŠ valdyboje dirbo  

Virginija Langbakk pirmininkė 

Eglė Marcinkevičiūtė sekretorė, dokumentų redagavimas 

Daiva Eskilsson iždininkė, sekretorės pareigos kartu su Egle  

Vaida Gudaitytė organizaciniai klausimai 

Alma Vaškytė jaunimo ir informacininiai klausimai  

Eugenija Griff atsakinga už archyvus ir LBŠ istoriją (iki 2004 metų) 

Onutė Gurvičienė atsakinga už ryšius su kitomis draugijomis (iki 2005 metų) 

Edita Sääf atsakinga už kultūrą (nuo 2004 metų) 

Victoria Carlemalm atsakinga už dokumentų vertimus ir moterų grupę. 

 

Nauji bendruomenės renginiai  

Atnaujinus bendruomenės įstatus, Visuotinis narių susirinkimas buvo perkeltas į rudenį, ir 

pagrindiniai bendruomenės renginiai dabar yra tradicinis Vasario 16-osios minėjimas, 

Priešadventinė šventė, Saulės mokyklos Kalėdinė eglutė ir Visuotinis narių susirinkimas. 

 

Be šių pastovių renginių išbandytos ir naujovės, o kai kurios iš jų jau tapo tradicija. Viena iš 

tokių naujovių yra LBŠ valdybos, darbo grupių vadovių ir vyriausios lietuvių kartos Švedijoje 

susitikimai vasaros pabaigoje. Per tokius susitikimus su vyriausiąja karta aptariamos naujos 

veiklos kryptys ir pristatomos naujos darbo grupės bei jų vadovės. 

 

Tikimasi, kad lietuviškos šv. Mišios, kurias laiko mus globojantys broliai pranciškonai, irgi 

taps tradicija ir kasmet suburs pamąstymui ir maldai lietuvių šeimas. Netradiciniai brolių 

praciškonų bendravimo metodai ypač patrauklūs vaikams ir jaunoms šeimoms. 

Tarp kitų LBŠ renginių svarbu paminėti 2003 metais vykusį susitikimą su Švedijoje 

apsilankiusiu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku Artūru Paulausku, kurį LBŠ nariams 

surengė Lietuvos Ambasada ir LBŠ valdyba. 

Vyko susitikimas ir su Baltoskandijos atstovais Silvestru Gaižiūnu, Arūnu Bliūdžium, Antanu 

Skindžera, kuriame buvo pristatyta Baltoskandijos veikla bei Kazio Pakšto knyga « Kultūra. 

Civilizacija. Geopolitika ». 

 

Svarbesni kultūros renginiai: „Keistuolių teatro” pasirodymas Stokholme (bendradrabiaujant 

su Ambasada), „Aktorių Trio” (K.Smoriginas, S.Bareikis, O.Ditkovskis) koncerto 

organizavimas Stokholme, bendradrabiaujant su Lietuvos Ambasada Švedijoje bei 

Strindbergs Intima Teater, bei Kosto Smorigino koncertas. 

 



Svarbu paminėti ir 2005 metais per Vasario 16-osios vakaronę organizuotą pagalbos akciją 

sunkiai sergančiam berniukui Tadukui iš Lietuvos. Bendruomenės narė dailininkė Vilija 

Liorančienė akcijai atidavė už savo parduotus darbus surinktus pinigus, Bendruomenė skyrė 

ketvirtadalį loterijoje surinktų pinigų.  

 

Informacija LBŠ nariams 
Sutvarkyta archyvinė medžiaga, kurią Valdybai perdavė Teresė ir Gintas Būgos. Didesnę dalį 

medžiagos sudarė pokario laikotarpio paraiškos BALF, Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos 

Fondo (United Lithuanian Relief Fund of America) valdybai, studentų paraiškos pašalpoms. 

Valdyba nutarė visus dokumentus, susijusius su BALF veikla, perduoti Lietuvos Išeivijos 

institutui, o kitą informaciją klasifikuoti ir saugoti Švedijoje. 

 

2003 metais pradėtas leisti LBŠ žinių biuletenis, kuris yra labai mėgstamas, o nuo 2006 metų 

prieinamas ir švediškai kalbantiems nariams. 

 

2003 metais Valdyba paskyrė 1 000 kronų premiją Sigutei Radzevičienei, kuri Bendruomenei 

paruošė studiją „Lietuviai ir Švedijos vidaus politika XX a. 5-ajame dešimtmetyje“. Pilnas 

tekstas lietuviškai spausdinamas „Lietuvių bendruomenės Švedijoje Informacinio leidinio“ 2 

ir 3 numeriuose. 

 

2006 metais Valdyba paruošė projekto paraišką TMIDui dėl naujo interneto puslapio 

sukūrimo ir gavo dalį lėšų projekto įgyvendinimui. 

 

Lituanistinės ‘Saulės’ mokyklos veikla 
SAULĖS mokykla Stokholme veikia jau dešimtus metus. Pastaraisiais metais vaikus mokė 

mokytojos Lilia Bakanauskaitė, Regina Molina ir Eleonora Jonušienė (2004 metais), Lilia 

Bakanauskaitė, Regina Molina, Jonė Šeštakauskaitė ir Agnė Skeberdytė (2005 metais). Nuo 

2005 metų pradėjo veikti mažiausių, ”Saulės zuikučių ”, grupė vaikams nuo 2,5 iki 5m. 

Mokykla turi mokyklos emblemą ir internetinį puslapį. 

 

2003 metais Tėvų komiteto pirmininkės Eglės Miniotienės prašymu, Valdybos ir individualia 

tėvų iniciatyva buvo paruošti pirmieji Mokyklos įstatai, kurie apibrėžia ir organizuoja 

sekmadieninės mokyklos Švedijoje veiklą.  

 

Birželio 17-19 d. Sigtunoje įvyko „Draugystės tilto” projektas. Renginyje dalyvavo daugiau 

nei 150 dalyvių iš septynių šalių - Danijos, Norvegijos, Airijos, Vokietijos, Anglijos, 

Olandijos ir Švedijos. Dalyvių sudėtis: sekmadieninių mokyklų mokiniai, jų tėvai, mokytojai, 

bendruomenių pirmininkai ir valdybų nariai. Projektas sulaukė didelio susidomėjimo 

Lietuvoje bei lietuvių bendruomenėse ir ambasadose užsienyje.  

 

Kaip viena iš sudėtinių projekto dalių buvo įvykdyta Europos regiono lituanistinių 

sekmadieninių mokyklų apklausa. Apklausos tikslas – nustatyti esamą mokyklų situaciją. 

Apklausos rezultatai artimiausiu metu bus surašyti Draugystės tilto internetinėje svetainėje: 

www.draugystestiltas.info.se  

 

Tautinių šokių grupė Baltija 

Lietuviškų tautinių šokių grupė BALTIJA, susikūrusi 2003 metų rudenį, be pavadinimo turi ir 

emblemą, kurią BALTIJAI sukūrė dailininkas Aurimas Šandaris. BALTIJA įsigijo tautinius 

kostiumus, kuriuos paskolino Vilniaus kolegijos šokių kolektyvas VORUTA. Kostiumai po 

truputį buvo atnaujinami BALTIJOS ir LBŠ lėšomis. 



 

BALTIJA organizavo lietuviškas Užgavėnes, koncertavo Vasario 16-osios minėjimuose, 

Baltijos dienose bei Europos dienai skirtoje šventėje Kungsträdgåden bei šventėje „Smaka på 

Stockholm“. 2005 metais BALTIJA paruošė paraišką TMIDui ir gavo 2000 litų paramą 

tautinių kostiumų atnaujinimui. 

  

2005 metais grupė viešėjo ir pasirodė Olandijos lietuviams, o 2006 metais- Šveicarijos 

bendruomenei.  

 

Birželio mėnesį BALTIJA dalyvavo lituanistinių mokyklų stovykloje DRAUGYSTĖS 

TILTAS. Šiame renginyje kartu su instrumentine folkloro grupe VYDRAGA BALTIJOS 

šokėjai organizavo lietuvišką Joninių šventimą. 

 

Moterų klubas 
Lietuvių bendruomenės Švedijoje Moterų klubo veikla ieško konkrečių ir tinkamų darbo 

sričių. 2004 metais moterų grupė užmezgė ryšius su Maroko moterų draugija Švedijoje ir 

aptarė bendrų projektų idėjas, susitiko su Maroko ambasadore Švedijoje, Aids specialiste iš 

Pietų Afrikos bei politike iš Göteborgo miesto. Moterų skaičius grupėje daugėja, ieškoma 

kelių įsijungti į Švedijos organizacijų vykdomus socialinius projektus, ypač tokias sritis kaip 

prekyba žmonėmis. 

 

Ryšiai su bažnyčia 
Nuo 2004 metų užsimezgęs ryšys su mus globoti paskirtu Pranciškonų ordinu stiprėja ir 

įgauna konkrečias bendradarbiavimo formas. Po pirmųjų dviejų vizitų Švedijoje, susitikimų 

mokykloje ir dalyvavimo tarptautiniame Saulės mokyklėlės projekte „Draugystės tiltas”, 

broliai pranciškonai ir Valdyba nutarė bandyti organizuoti pastovius Švedijos lietuvių ir brolių 

pranciškonų susitikimus Švedijoje du kartus į metus. Per Metinį narių susirinkimą atvykę 

broliai laiko šventas Mišias ir bendrauja su vaikais, o antrąjį vizitą planuoja kartu su mokykla. 

 

Lietuvių vaikų Švedijoje mokyklos fondas 
Trejų pastarųjų metų laikotarpiu fondas žymiai išaugo, daugiausiai Alfonso Joverto paramos 

dėka. Senosios kartos atstovas A. Jovertas paaukojo 130 000 švediškų kronų. Palūkanos 

žymiai parems Saulės mokyklos veiklą. Bendra fondo suma dabar siekia 103625,00 švediškas 

kronas arba apie 11 500 eurų.  

 

Valdybos padėka 
Per paskutinę Vasario 16-osios šventę Valdyba padėkos prizais apdovanojo neįprastai didelį 

narių būrį- virš 30 lietuvių ir švedų, kurie prisidėjo prie įvairių renginių planavimo, 

įgyvendinimo, svečių priėmimo ir projektų ruošimo.  

 

2006 metais buvo išrinkti ir pirmieji metų lietuviai- Eleonora Jonušienė ir Alfonsas Jovertas, 

kurių dėka bendruomenės veikla išaugo ar išgarsėjo Švedijoje ir kitose šalyse. 


