Stokholmas, 2009 m. Sausio 24 diena

Lietuvių bendruomenės Švedijoje valdybos ataskaita uţ 2008 metus
2008 metų pabaigoje Lietuvių bendruomenei Švedijoje priklausė 71 šeimos ir 93
asmenys, viso: 164 nariai. Praėjusiais metais LBŠ narių skaičius ryškiai paaugo,
įsikūrus padaliniui Skånes regione.
2008 metais visuomeniniais pagrindais be atlyginimo Lietuvių bendruomenės
Švedijoje valdyboje dirbo :
Virginija Langbakk
Veronika Ottosson
Grytė Kempe
Edita Sääf
Eleonora Jonušienė
Jurgita Baltrušaitytė-Axelson
Daiva Bžeskienė

bendruomenės pirmininkė, Lietuvių vaikų
Švedijoje fondo pirminininkė
sekretorė, atsakinga už vertimų organizavimą
iždininkė, Jubiliejinio fondo valdybos
pirmininkė
atsakinga už kultūrą ir renginius
atsakinga už informaciją ir ryšius su
visuomene
Atsakinga už narių pritraukimą
Atsakinga už bendruomenės informacinį
leidinį

Revizinėje komisijoje dirbo:
Andželika Motiejauskaitė
Ramune Permats
Povilas Čalnaris
Rinkiminėje komisijoje dirbo:
Antanas Romas
Virginija Karrenbauer
Audronė Vodzinskaitė- Städje
Bendruomenės ir Valdybos darbas
2008 metais Bendruomenė ir Valdyba organizavo ir prisidėjo prie nemažo skaičiaus
kultūrinių ir kito pobūdţio renginių. Metų laikotarpio renginiai ir projektai:
1.

1.1

Vasario 16-osios šventė

Iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės 90-mečio minėjimas vyko Karališkojo
Monetų muziejaus patalpose Stokholme. Šventinė programa buvo aukšto lygio: tiek

pradedant liet.liaudies šokių kolektyvo „Baltija“ sveikinamuoju šokiu ir LR
ambasadoriaus Švedijoje R.Motuzo iškilminga kalba, tiek ir Klaipėdos universiteto
Menų fakulteto instrumentinio dueto (P.Narušis ir S.Atkočaitytė) koncertu, pavadintu
„Properšos“.
Pirmą kartą LBŠ dešimties metų istorijoje susirinko virš 200 svečių - 162 suaugusieji
ir 41 vaikas. Įdomu pastebėti, kad šį kartą susirinko ypač daug jaunimo ir švedų, kurie
kartu su Baltijiečiais smagiai šoko lietuviškus liaudies šokius. Svečiai ir ypač šventėje
dalyvavusios šeimos labai įvertino nedidukę muziejaus kino salę, specialiai atidarytą
vaikams. Koncertas vyko ir Skånėje, kur susirinko virš 100 lietuvių.
Į projekto vykdymą aktyviai buvo įtraukta:
Kultūros renginių organizavimo grupė. Tai Edita Sääf, atsakinga už visą renginio
organizavimą: komunikaciją, reklamą, programos sudarymą, sutarčių derinimą, artistų
logistiką ir kitus. koordinacinius darbus. Grytė Kempe ir Daiva Bžeskienė – svečių
registracija, praktinė pagalba renginio metu; Grytė Kempe – finansų tvarkymas;
Virgis Šauklys su komanda – renginio Helsingborge organizavimas ir koordinacija;
Virginija Langbakk, LBŠ pirmininkė – pagrindinė patarėja visais organizaciniais
klausimais, reikalingų raštų TMID„ui ruošimas ir siuntimas. Ji taip pat suteikė
nakvynę artistams savo namuose. Daug padėjo LR ambasada ir ambasadorius
p.Remigijus Motuzas su žmona p.Laimute.
1.2 Teatro „Lėlė“ gastrolės Stokholme, Helsingborge ir Geteborge
Kūrybinės veiklos 50-metį šiemet švenčiantis Vilniaus teatras „Lėlė“ lapkričio mėnesį
spektaklius vaikams parodė net trijuose Švedijos miestuose.
Pasirodymu Stokholme „Lėlės“ teatras pradėjo savo gastroles po tris Skandinavijos
šalis- lapkričio 6 d. Osle, 8 d. Alborge bei 9 d. Kopenhagoje.
Lapkričio 3 dieną Rimo Driežio režisuotą spektaklį „Našlaitė Elenytė ir Joniukas
aviniukas“, sukurtą lietuvių liaudies pasakos motyvais, teatras pristatė Stokholme
„Teater Tre“, o Geteborge ir Landskronoje lėlininkai mažiesiems žiūrovams parodė
spektaklį „Raudonkepuraitė“, kurį režisavo garsusis lėlių meistras Vitalijus Mazūras.
Abejuose spektakliuose vaidino ilgamečiai „Lėlės“ aktoriai Elvyra Piškinaitė, Juozas
Marcinkevičius bei Deivis Serapinas.
Su teatro gastrolių organizavimu, koordinavimu ir įgyvendinimu is LBŠ pusės dirbo
Edita Sääf, finansinius ir bilietų registracijos klausimus Stokholme tvarkė Grytė
Kempe, pyragėlius vaikams gamino konditerė Lora.Geteburge lėlininkams vietoje
talkininkavo ir spektaklio parodymą organizavo Austė Lyckå, Landskronoje juos
pasitiko ir priėmė spektaklio parodymą organizavęs Egidijus Meškėnas su komanda.
Teatro „Lėlė“ spektaklių pristatymas Švedijoje buvo remiamas LR kultūros
ministerijos ir rengiamas, bendradarbiaujant Lietuvių bendruomenei Švedijoje ir LR
ambasadai Stokholme
1.3
Klaipėdos Valst. Dramos Teatras spektaklis „Viskas apie moteris“
Šių metų gegužės 23 d. su savo spektakliu „Viskas apie moteris“ gastroliavo
Klaipėdos Valstybinis Dramos Teatras. Renginys vyko Teater Tre salėje. Puiki Dalios
Tamulevičiūtės režisūra, įdomi Artūro Šimonio scenografija bei aktorės Nelė
Savičenko, Regina Šaltenytė ir Valentina Leonavičiūtė paliko neišdildomą įspūdį .
Su teatro gastrolių organizavimu, koordinavimu ir įgyvendinimu iš LBŠ pusės dirbo
Edita Sääf, finansinius ir bilietų registracijos klausimus tvarkė Grytė Kempe,
konditerijos gaminius- konditerė Lora, renginio metu talkino valdybos narės Daiva
Bžeskienė, Veronika Ottosson ir kt.

Spektalį rėmė LR Kultūros Ministerija bei Lietuvių Bendruomenė Švedijoje
bendradarbiaujant su Teater Tre.
1.4
Šeštasis LBŠ darbo grupių vadovių ir vyriausios lietuvių kartos
Švedijoje susitikimas ‟Po obelim‟, kuriame be vyriausios kartos ir valdybos bei darbo
grupių vadovių dalyvavo ir ambasadorius Remigijus Motuzas ir žmona Laimutė,
konsulas Antanas Muralis su šeima ir kultūros ataše Indrė Daunytė.
Svečių tarpe buvo seniausio JAV lietuvių dienraščio "Draugas" vyr. redaktorė Dr.
Dalia Cidzikaitė.
Šiais metais valdyba vyriausiai kartai pristate savo akciją Gruzijos aukoms paremti ir
ateities renginius, kurie numatomi didelėms kitų metų sukaktims paminėti. Renginiai,
kuriuos valdyba planuoja ruošti, skirti Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimui ir
Vilniaus, kaip Europos kultūros sostinės, pristatymui.
1.5
Trečiasis programos “Paţinkime Lietuvos miestelius”renginys
Varėnoje. Renginyje dalyvavo apie keturiasdešimt žmonių iš Švedijos ir Lietuvos,
atvyko ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje R. Motuzas su žmona Laimute. Jau antri
metai renginį organizuoti padėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos laikraštis
“Savivaldybių žinios”, kuris tapo pastoviu bendruomenės partneriu. Varėnos
savivaldybė svečiams pristatė naujuosius Kultūros namus, etnografinį ir bitininkystės
muziejų, garsųjį Čepkelių raistą ir egzotiškus dzūkų patiekalus.
1.6
Dalyvauta kasmetiniame Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininki/ų
suvažiavime Lietuvoje. Viena pagrindinių temų buvo Lietuvos Prezidentui, Seimui ir
Vyriausybei pristatytas pilietybės klausimas, kur buvo aiškiai pabrėžta vieninga visų
pasaulio lietuvių bendruomenių pozicija. Kelionės išlaidas LBŠ pirmininkė Virginija
Langbakk padengė asmeniškai. Lietuva dengė apsistojimo išlaidas.
1.7
Trečioji „Baltijos šalių vienybės diena”, kurią mūsų bendruomenė
organizavo kartu su Švedų-latvių ir Estijos-Švedijos draugijomis, Griodingės krašto
draugija ir Estijos institutu. Šių metų renginyje dalyvavo virš 200 žmonių, tarp naujų
dalyvių ypač išaugo grupė svečių iš Estijos. Programoje iš LBŠ pusės dalyvavo 12
šokėjų iš tautinių šokių kolektyvo Baltija ir 3 tautodailininkai iš Kretingos: dailininkė
Dalia Skridailaite Valatkienė ir tautodailininkė, medžio drožybos ir keramikos meistrė
Virginija Barzdžiuviene. Kelionę padėjo organizuoti dailininkės vyras A. Barzdžius.
Didesnę dalį tautodailininkų kelionės ir apsistojimo išlaidų projekto rėmuose padengė
Lietuva, t.y. TMID. Renginio metu buvo organizuota ir nemaža lietuviškų knygų
mugė, kurią iniciavo ir tvarkė valdybos narė Daiva Bžeskienė, mugei užsakiusi daug
naujų knygų vaikams ir suaugusiems.
Prie sėkmingo renginio organizavimo ir pravedimo labai prisidėjo naujai šio renginio
koordinavimą perėmusi buvusi LBŠ valdybos narė Eugenija Griff, knygas ir turistinę
informaciją platinusi Regina Molina, LBŠ iždą sėkmingai papildė iš Lietuvos
pristatytus rankdarbius pardavęs Steinar Langbakk, o Kretingos tautodailininkams
padėjo Jurgita Jackevičiūtė.
1.8 Vakaras su reţisieriumi Arvydu Barysu
Šių metų gruodžio 19 d. Lietuviškos kinematografijos gerbėjai buvo pakviesti i
žinomo režisieriaus dokumentalisto Arvydo Baryso filmų restrospektyvą ”Lietuvos
tūkstantmetį pasitinkant”. Buvo rodomas dokumentinis filmas iš ciklo “žymiausi

pasaulio lietuviai „‟, pasakojantis apie lietuvius, kurie daro įtaką pasaulio mokslui,
kultūrai, švietimui. Kitas filmas “Trakų istorijos muziejus” padėjo mums įsijausti ir
būti savo istorijoje- Trakuose. Trečiasis filmas “Tarp aštuonių vėjų” supažindino su
unikaliausiu Lietuvos kampelių - Kuršių Nerija. Svarbiausias dėmesys teko anksčiau
Kuršių Nerijoje gyvenusiems trims broliams Sakučiams. Jie vis dar tebekalba
kuršiškai, nors daugiau nei 60 metų gyvena Švedijoje! Filmas 2005 metais Italijoje
vykusiame filmų festivalyje “Europa Nostra” pripažintas geriausiu filmu.
Vakaras vyko puikiame senovinių muzikos intrumentų muziejuje „Stiftelsen
Musikkulturens Främjande“, Riddargatan 37, kur mus mielai priėmė geras lietuvių
draugas ir bendruomenės narys Göran Grahn. Vakarą organizavo Edita Sääf
bedradarbiaujant su Göranu Grahn, Stiftelsen Musikkulturens Främjande.
1.9 Dalyvavimas XIV-me Mokslo ir Kūrybos simpoziume Lemonte
Š.m. lapkričio 26-30 d. Pasaulio Lietuvių centre Lemonte, Ilinojuje, įvyko
keturioliktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas. I simpoziumą susirinko dalyviai iš
Šiaurės Amerikos, Lietuvos, Europos ir Pietų Amerikos. Iš viso 14 kraštų. Buvo
pateikta virš 170 pranešimų. Simpoziumo naujovė buvo ta, simpoziumo istorijoje
buvo domimasi lietuvių išeivijos lituanistinių mokyklų veikla ir aktualijomis. Greta
kitų 3 Europos atstovų bei vienos Pietų Amerikos atstovių Švedijos lituanistinį
švietimą atstovauti garbė teko Editai Sääf. Simpoziumui ji pateikė pranešimą tema
“Draugystės tiltas, kaip pavyzdinis Europos lietuvių švietimo projektas”
Simpoziumą organizavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija,
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, JAV Lietuvių bendruomenės krašto
valdyba, Lietuvių fondas (JAV), Pasaulio lietuvių centras, Lietuvos mokslo taryba,
Lietuvos mokslų akademija. Simpoziumo organizacinę dalį parengė JAV LB
pirmininkas Vytautas Maciūnas ir jo sudarytas organizacinis komitetas, simpoziumo
programą sudarė dr. Stasys Bačkaitis ir dr. Vytautas Narutis.
2.
Projektai
Per praėjusius metus LBŠ valdyba ir darbo grupės paruošė devynias paraiškas
finansinei paramai iš Lietuvos gauti, kurių bendra suma šiek tiek viršijo visų iki šiol
pateiktų ir vykdytų projektų sumą. Bendra 2008 metais paremtų devynių projektų
suma sudarė apie 450 000 SEK (150 000 iš TMID ir 300 000 is LBŠ).
Kaip visada, bendruomenės narių įnašas- tiek projektų vadovių ir darbo grupių
narių laikas, skirtas projektų valdymui ir atsiskaitymui, tiek asmeniškai dengtos
išlaidos komunikacijai, transportui, nakvynei ir kitiems kaštams padengti, padidino
visą 2008 metais projektams skirtą sumą net tris kartus. Mūsų bendruomenės įnašui
NEVARTOJAMOS lėšos iš bendruomenės iždo, bet pinigine forma paskaičiuotas
natūrinis prisidėjimas, aukojant laiką, apnakvyndinant, maitinant ir užimant renginių
dalyvius, aukojant prizus ir dovanas.
Projektai atskirai pristatyti priede, kuris dėl laiko stokos paruoštas tik lietuviškai.
1. Projektas „Internetinės svetainės www.lietuviai.se palaikymas“ (projekto vadovė
Eleonora Jonušienė, parama 3 000 litų)
2. „Projektų planavimo mokymas“ (projekto vadovė Virginija Langbakk, parama
10 000 litų)
3. „Lietuvių bendruomenės Švedijoje informacinis leidinys“ (projekto vadovė
Audronė Vodinskaitė-Stadje, parama 10 000 litų)
4. „Vasario 16- osios minėjimas“ (projekto vadovė Edita Saaf, parama 9760 litų)

5. „Stokholmo tautinių šokių kolektyvo „BALTIJA“ penkerių metų veiklos
paminėjimo renginys“ (projekto vadovė Jurga Laurenčikienė, parama 7500 litų)
6. „Draugystės tilto“ monitoringas“ (projekto vadovė Jonė Šeštakauskaitė, parama
3500 litų)
7. „Kretingos pristatymas Švedijoje“ (projekto vadovė Virginija Langbakk, parama
3 000 litų)
8. „Finansinė parama lituanistinei Saulės mokyklai“ (projekto vadovė Veronika
Ottosson, parama 2 000 litų)
9. „Draugystės tiltas Ispanijoje“ (projekto vadovė Regina Molina, parama 1 000 litų)
3.

Fondai

3.1
Jubiliejinis bendruomenės fondas.
LBŠ jubiliejinis fondas per 2008 metus pasipildė 5849,32 kronomis. 2008 m.
pabaigoje fonde buvo sukaupta 30 099,32 kr. 2008 m. liepos mėnesį atidaryta nauja,
atskira Jubiliejinio fondo sąskaita Resurs banke, į kurią perkeltos visos Jubiliejiniam
fondui priklausančios lėšos. LBŠ valdyba ir Jubiliejinio fondo valdyba nuoširdžiai
dėkoja visiems parėmusiems fondą. Pirma parama atėjo, per Vasario 16 šventę
surinkus 1686 kronų.
Per 2008 metus Steinar Langbakk paaukojo 184 kr, Virginija Langbakk - 2691 kr,
Eglė Raudonikienė – 288 kr, Grytė Kempe – 400 kr, Veronika Ottosson, Eleonora
Jonušienė, Jurgita Baltrušaitytė-Axelson, Daiva Bžeskienė po 150 kr.
LBŠ valdybos sprendimu nutarta lėšas, sukauptas LBŠ Swedbank sąskaitoje, t.y.
9684,23 kronų, perkelti i Jubiliejinį fondą.
3.2
Lietuvių vaikų Švedijoje rėmimo fondas
Per 2008 metus fondo lėšos nepaaugo ne tik dėl to, kad nebuvo aukojimų, bet ir dėl
finansinės krizės, kuri šiek tiek sumažino buvusį fondo kapitalą. 2008 metų pabaigoje
Lietuvių vaikų Švedijoje fonde buvo 119 780 švediskų kronų.
4

Darbo grupės

4.1 Informacinė grupė
Informacija apie LBŠ ir jos veiklą skleidžiama per šiuos kanalus:
1. Informacinis bendruomenės žinių biuletenis, tiražas 200, išleidžiamas 2-3 kartus
metuose.
2. www.lietuviai.se svetainė, kurią 2008 metais aplankė 43 800 žmonių.
3. Lit-listas, kurį asmenine iniciatyva įkūrė ir tvarko LBŠ narė Audronė VodzinskaitėStädje
4. Lietuvos Respublikos ambasada Švedijoje.
Internetine svetaine: Eleonora Jonusiene
www.lietuviai.se svetainėje 2008 metais apsilankė 43 800 lankytojų (2007 metais
buvo 870 lankytojų). Svetainėje patalpinta informacija apie Lietuvių bendruomenės
Švedijoje veiklą, artmiausius renginius, galima apsilankyti nuotraukų galerijoje bei
dalyvauti forume. Svetainę administruoja kūrybinė grupė: Darius Jakonis, Andrius
Šimkus ir Eleonora Jonušienė.
4.1.2 Informacinis bendruomenes leidinys: Audrone Vodzinskaite-Städje

2008 m vasarį LBŠ informacinis leidinys atšventė 5-ių metų jubiliejų. Nuo 2003 m
vasario iki 2009 metų išėjo 13 numerių. Gavus TMID‟o finansinę paramą 10 000 lt,
visais atžvilgiais pagerėjo laikraščio kokybė. Paramos dėka atsiradus galimybei
atlyginti vertėjų ir redaktorių darbą, pagerėjo tekstų kokybė, o turint pakankamai
išteklių leidinį dauginti spaustuvėje, pagerėjo ir jo išvaizda. Laikraštis išaugo iki 16
spalvotų puslapių apimties bei 200 egz. tiražo. Taip pat TMID‟o paramos dėka buvo
galima per 2008 metus išleisti 3 numerius.
Laikraščio turinys atspindi LBŠ veiklą tiek Švedijoje, tiek už jos ribų. Tai labai
svarbu, kad visi, ir tie LBŠ nariai, kurie negali dalyvauti visuose renginiuose, galėtų
perskaityti apie tai, kas vyksta bendruomenėje.
4.2 Lituanistinė Saulės mokykla (vadovė Regina Molina )
Pateikta tėvams ir LBŠ valdybai dalykinė ir finansinė ataskaita už 2008 PS. Mokslo
metų pradžios piknikas Vasa parke.
Patvirtintos mokytojų darbo programos ir pateiktos LBŠ valdybai, paimti ir išdalinti
pratybų sąsiuviniai 2008-2009m. Surinktas mokestis už 2008 RS, organizuotas
mokyklos susitikimas su LBŠ valdyba ir aptarti mokyklos Įstatų pakeitimai.
Gauta patalpa mokyklėlės inventoriui laikyti, pateikta dalykinė ir finansinė ataskaitos
už Draugystės tiltą ir ataskaita už projektą „Finansinė parama“.
Pateiktos DT 2009 m. ir Finansinės paramos paraiškos.
Surengta Kalėdinė eglutė mokyklėlės ir bendruomenės nariams
4.3 Šokių grupės „Baltija‟ veikla (vadovė Jurga Laurenčikienė)
Baltijos šokių grupė praėjusiais metais repetavo vieną/du kartus per savaite,
antradieniais ir sekmadieniais, ABF patalpose. Grupės veikloje dalyvavo 22 šokėjai.
Koncertinė veikla:
4.3.1
2008 m. vasario mėnesį Baltija koncertavo bei vedė liaudišką vakaronę
tarptautinių kursų, organizuotų SIPU international, dalyviams,
4.3.2
2008 m. vasario mėnesį Baltija koncertavo Vasario 16–tai paminėti
skirtoje, LBS organizuotoje šventeje,
4.3.3
2008 m. kovo mėnesį Baltija svečiavosi Aalborg Danijoje DanųLietuvių draugijos kvietimu. Baltija Danijoje atliko 14 šokių koncertinę programa bei
linksmino švenės dalyvius liaudiškoje vakaronėje. Gauta finansinė parama iš DanųLietuvių draugijos kelionės išlaidoms padengti.
4.3.4
2008 m. gegužės mėnesį Baltija paminėjo savo penkerių metų veiklos
sukaktį. Organizuotas koncertas/vakronė, kurioje be Baltijos dalyvavo Vilniaus
kolegijos šokių ansamblis Voruta bei Londono lietuvių jaunimo sąjungos šokių
kolektyvas Jonkelis. Sukakčiai paminėti sumontuotas Baltijos veiklą atspindintis
video filmas bei stendas. Renginiui gauta finansinė parama iš TMID (7500 lt.). Šventę
stebėjo apie 130 žiūrovų, sulaukta svečių ir iš Skånės LBŠ filialo.
4.3.5
2008 m.rugpjučio mėnesį Baltija atstovavo Lietuvą Tautinio kostiumo
dienoje Skansen.
4.3.6
2007 rudenį/2008 metų pavasarį Baltijos repeticijose padėjo dvi
Klaipėdos universiteto, Menų fakulteto, Choreografijos katedros studentės Giedrė
Juškaitė ir Inga Kuznecova.
4.3.7
2008 m. Rugsėjo mėnesį Baltija pradėjo šeštąjį veiklos sezoną, kurio
tikslas pasiruošti ir dalyvauti Lietuvos tūkstantmečiui skirtoje DAINŲ ŠVENTĖJE,
Šokių dienoje. Pateikta paraiška TMID BALTIJOS pasiruošimo ir dalyvavimo
šventėje daliniam finansavimui. Šventei ruošiasi 18 Baltijos šokėjų.

4.4 Jaunimo grupė (vadovė Asta Mineikytė)
Grupė kol kas neatrado geros veiklos formos ir žada išjudinti savo veiklą 2009 metais.
5.
Skånės padalinio informacija (Egidijus Meškėnas ir valdyba)
Nuo 2008 metų vasario 17 dienos, kai buvo įsteigtas pirmasis ”dabartinių laiku“ LBŠ
padalinys Švedijoje iki metų pabaigos pirmoji Skånės valdyba surengė žemiau
pristatytus renginius.
5.1
Šv.Velykos. Tėvelius džiugino vaikučių parodytas spektaklis "Zuikių
margučiai", vaikučius ruošė Raimonda Bartkutė ir Evelina Dapkevičienė. Taip pat
išrinkome gražiausią margutį bei piešinį. Visiems labai patiko įvairios estafetės,
kuriose dalyvavo tiek tėveliai, tiek vaikučiai.
5.2
Airijos sostinėje Dubline įvyko VI-asis Europos lietuvių krepšinio
turnyras. Švedijos lietuvių bendruomenę atstovavę "Vikingai" užemė 2-ąją vietą.
(krepšininkai i varžybas vyko savo lėšomis)
5.3
Joninės. Vildmarkscenter (kaubojų rančoje).Atvyko labai daug tautiečių,
daug sportuota: krepšinis, futbolas, tinklinis, virvės traukimas. Norintys galėjo
užsiimti egzotiškesnėm rungtim: jodinėjimas ant dirbtinio buliaus, šaudymas iš lankų.
Vakare visus subūrė kaubojiškų šokiu pamokos. O kantriausieji naktinėjo aplink
didelį lauža dainuodami, kepdami dešreles.
5.4
Vaikų rudenėlio švente - Skäralide nacionaliniame parke, mažesnė, bet
smagi švente. Buvo suorganizuotos futbolo rungtynės. Kepėme maistą, bendravome.
Pagrindinė pokalbių tema tarp bendruomenės suaugusiųjų buvo sekmadieninės
mokyklėlės atidarymas.
5.5
Vilniaus teatro"Lėlė" spektaklis "Raudonkepurė"
5.6
Eurolygos krepšinio varžybų stebėjimas kavineje prie didelio ekrano.
5.7
Kalėdų švente. Mūsų bendruomenę priėmė Eglė ir Virgis Šaukliai jų
naująjame restorane. Vaikus džiugino Kalėdų Senelis su dovanomis. O tėvelius ir
linksmąjį senelį džiugino vaikučiai, kurie nuostabiai dainavo, šoko, deklamavo
eilėraštukus. Taip pat surengėme piešinių konkursą.
6.
2007 metų bendruomenės Ţmogus
Jurga Laurencikiene : Už tautinių liaudies šokių kolektyvo Baltija įkūrimą ir
ilgalaikį vadovavimą, už etnokultūros ir tradicijų pristatymą Lietuvių bendruomenės
Švedijoje nariams, už Lietuvos vardo skleidimą ir tradicijų pristatymą Švedijoje,
už Lietuvių bendruomenės Švedijoje pristatymą kitose pasaulio bendruomenėse.
Steinar Langbakk: už ilgalaikę finansinę ir metodinę paramą, organizuojant
tarptautinį projektą, Draugystės tiltas, už LBŠ Jubiliejinio fondo iniciavimą ir
ekonominį įnaša, už pastovią pagalbą, organizuojant benduromenenės renginius ir už
pagalbą redaguojant švediškus vertimus
7.
Naujienos
2008m. pabaigoje susikūrė nauja darbo grupė - darbo su informaciniais spaudos ir
komunikacijos kanalais grupė. Grupės tikslas- sukurti ilgalaikę bendruomenės
strategiją, skatinti informacijos apsikeitimą tarp abieju šalių ir pristatyti Lietuvą kaip
investicijoms ir turizmui patrauklią šali. Pirmasis oficialus grupės susitikimas ivyks
sausio 24d., kurio metu bus aptartas veiklos planas 2009 metams.

Valdybos padėka

Valdyba dėkoja Bendruomenės nariams ir rėmėjams, visiems, kurie įsijungė į įvairius
projektus, padėjo rengti renginius, aukojo savo laiką.
Valdyba ir bendruomenė ypatingai dėkoja Lietuvos ambasadai Švedijoje, asmeniškai
ambasadoriui Remigijui Motuzui už pastovų dėmesį bendruomenės veiklai.
Bendruomenė ir valdyba dėkoja Tautinių maţumų ir išeivijos departamentui,
TMID, už profesionalią pagalbą, ruošiant ir vykdant projektus.
Už Bendruomenės laikraščio leidimą Audronei Vodzinskaitei- Städje ir redakcinei
kolegijai: Aldonai Bargvall, Alinai Truskauskaitei, Almai Vaškytei, Anders Griff,
Daivai Bžeskienei, Dianai Molero, Dianai Šapokaitei, Dick Stode, Eglei
Raudonikienei, Eugenijai Griff, Giedrei Denneporth, Ilonai Lilieholm, Jūratei
Bačelienei, Jūratei Kaminskaitei, Jurgitai Baltrušaitytei-Axelsson, Jörgen Städje,
Laimutei Motuzienei, Linai Stode, Linai Vahros, Ramunei Muralienei, Rasa
Šalkauskaitei, Sigutei Radzevičienei, Steinar Langbakk, Vaidai Gudaitytei,
Virginijai Karrenbauer ; bei visiems autoriams ir fotografams.
Už nuostabius koncertus, ypač Jubiliejinio vakaro metu– Baltijos šokėjams ir
vadovei Jurgai Laurenčikienei.
Už darbą su bendruomenės interneto puslapiu ir svetaine : Dariui Jakoniui ir
Andriui Šimkui.
Už darbą ir idėjas, organizuojant Baltijos šalių dieną : Eugenijai Griff, Švedųlatvių bendruomenei, o ypač nariams Erling Johansson, Kerstin Aronsson,
Lilitai Zalkalns bei Rune Bengtsson, Griodingės karšto bendruomenei ir jos
atstovui Sören Morberg, Estijos institutui ir jo atstovei Tiinai Laantee.
ABF už suteiktas patalpas Saulės mokylėlės ir Baltijos darbui ir Krystynai
Larsson už metodinę pagalbą šioms darbo grupėms.
Viesbuciui „Lilla Rådmanen“ už suteiktą galimybę pastoviai naudotis
patalpomis Valdybos susirinkimams ir kitiems mažesniems posėdžiams.

