1.
Bendruomenės ir Valdybos darbas.
2011/2012 metais Bendruomenė ir Valdyba organizavo ar prisidėjo prie nemažo skaičiaus kultūrinių
ir kito pobūdžio renginių. Metų laikotarpio renginiai ir projektai:
1.1. Baltijos šalių diena Grödingės sodyboje. 2011 rugsėjo 18 d. Rugsėjo 18 d., Grödingės

sodyboje, tradiciškai buvo paminėta Baltijos šalių diena. Šventėje dalyvavo Lietuvos ir Latvijos
atlikėjai, tautodailininkai ir bendruomenių nariai. Lietuvai atstovavo svečiai iš Vilniaus. Tai šiais
metais Vilniuje vykusio Neatrastų Talentų Festivalio nugalėtojai - Karolina Nevoina, Laurynas
Godvaiša, Gražvydas Sidiniauskas ir Vladas Cecenikovas. Šie jaunuoliai puikiai papilde šventės
programą: Karolina pademonstravo savo stipraus balso galimybes atlikdama keleta dainų, Vladas
dainavo pritardamas sau gitara, Laurynas išsklaidė rimtį energingu ir sudėtingu šokiu, o Gražvydas
sujaudino ne vieną širdį atlikdamas savo kūrybos dainas pritardamas fortepijonu. Jaunuolius atvezė
ir globojo Elena Masalskienė ir Edita Sääf.
Šventės metu buvo galima įsigyti Vilniaus moterų klubo "Motory" rankdarbių, Stokholme
veikiančios lietuviškų prekių parduotuvės produktų, tarp kurių buvo populiariausi rūkyti mėsos
gaminiai, lietuviškas alus bei šašlykai. O Švedijos lietuvių bendruomenės valdybos moterys vaišino
visus dalyvius įvairiais namie ruoštais patiekalais.
Šventės pabaigai, Rūta Miklovienė ir Mantas Okas pakvietė visų trijų Baltijos šalių Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovus, susirungti šmaikščiose rungtyse, bei pasimokinti lietuvių
liaudies šokių ir ratelių.

1.2. Cezario grupės gastroles Švedijoje. Teatras “cezario grupė” grįžo iš gastrolių Švedijoje, kurių
metu trijuose miestuose buvo parodytas Cezario Graužinio spektaklis “Drąsi šalis”. “Cezario grupė”
lankėsi Stokholme, Gioteburge ir mažame pietų Švedijos miestelyje Hiogane.
Švedijoje spektaklis buvo sutiktas dar šilčiau, nei tėvynėje. Natūralu, kad tautinės tapatybės tema
tampa daug aktualesnė, kasdien susiduriant su kita kultūra. Lietuvos ambasadorius Švedijoje
Remigijus Motuzas juokavo, kad kai kurie spektaklio momentai jam labai priminė posėdžius apie
Lietuvos įvaizdį, kuriuose jam teko dalyvauti. Spektaklio kūrejai džiaugėsi, kad spektaklis paliko
stiprų įspūdį ne tik lietuviams, bet ir švedams. Lietuvos garbės konsulė Gioteburge Birgitta
Jacobsson Ekblom prisipažino, kad vos neverkė per monologą apie Lietuvos istoriją, prisiminusi
visą tą 1989-1990 metų istorinį laikmetį, Lietuvos kovą dėl nepriklausomybės, kaip švedai sekė
Lietuvoje vykstančius įvykius ir kiekvieną pirmadienį eidavo į mitingus palaikyti Lietuvos.
“Cezario grupės” gastroles Švedijoje organizavo Edita Saaf, Egidijus Meškėnas ir Austė Lycka,
parėmė Švedijos lietuvių bendruomenė, viešbučių tinklas Freys (Lilla Radmanen) ir Gioteburgo
miesto savivaldybė.
1.3. Kalėdine šventė „Metų išleistuvės“ Stokholme. 2011 gruodžio 9 d. 2011 metų pabaigoje,
gruodžio 9 dieną, Lietuviu Bendruomenės Švedijoje valdyba, pakekvietė visus lietuvius susiburti ir
linksmai palydėti praeinančius metus. Renginį, vedantieji Rūta Miklovienė ir Renatas Mockus,
pradėjo koncertine programa: fortepijonu skambino jaunieji lietuvių bendruomenės nariai – Sabina
ir Justinas, fleita grojo – Lidija. Jauniesiems atlikėjams talkino Edita Sääf, kuri vėliau atliko ir savos
kūrybos dainą „Perfect day“ iš asmeninio albumo. Koncerte dainavo, specialiai tam vakarui
susibūres merginų ir mergaičių ansamblis „Nuotaika“, kuriam vėlgi vadovavo Edita Sääf.
Po koncerto, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijos Karalystėje
Eitvydas Bajarūnas. Stokholmo lietuviškų tautinių šokių kolektyvas „Baltija“, skyrė
ambasadoriui šmaikštų šokį.

1.4. Sausio 13 – osios aukų atminimas Stokholme. 2012 sausio 13 d. 2012 m. sausio
13 - osios vakarą, Lietuvių Bendruomenės Švedijoje valdybos iniciatyva , buvo surengtas tragiškų
Sausio 13-osios įvykių metinių paminėjimas. Paminėjimas vyko Stokholmo centre esančioje
Raoulio Wallenbergo aikštėje. Nepaisant pūgos, susirinko nemažas būrelis lietuvių, neabejingų
Lietuvos istorijai. Tarp jų ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijos Karalystėje Eitvydas
Bajarūnas bei ambasados darbuotojai. Susirinkusieji pagerbė žuvusiuosius tylos minute, uždegė
žvakutes, dalinosi savo prisiminimais apie 1991 m. sausio 13-ąją.
1.5. Filmo „TADAS BLINDA. PRADŽIA“ peržiūra Stokholme. 2012 vasario 11 d. Peržiūra
vyko Svenska Filminstitutet kino salėje. Dalyvavo ir pats režisierius Donatas Ulvydas. Filmas
susilaukė didelio pasisekimo. Dalyvavo apie 300 lietuvių, gyvenančių Švedijoje. Organizatoriai:
LBŠ valdyba. Globėjai: LR Ambasada Stokholme.
1.6. Vasario 16 – osios minėjimas Stokholme. 2012 vasaris 18 d. 2012 m. vasario 18 d., tradicinį
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą surengė Švedijos lietuvių bendruomenė, globojant
Lietuvos Respublikos ambasadai Stokholme. Šventės metu pasirodė Stokholmo lietuviškų tautinių
šokių kolektyvas „Baltija“ su nauja programa, ruošiama šiais metais Bostone vyksiančiai Pasaulio
lietuvių dainų ir šokių šventei. Taip pat koncertavo Švedijos Karališkojoje Muzikos Akademijoje
studijavusi lietuvių dainininkė Indrė Dirgėlaitė, kuri kartu su švedų kolegomis pristatė projektą
„White sand songs“ Lietuva – Švedija: Indrė Dirgėlaitė (vokalas), Jane Levkovskaya (Klavišai),
Johan Lindbom (kontrabosas), Jonathan Lundberg (mušamieji). Į susirunkusius tautiečius kreipėsi
Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijos Karalystėje Eitvydas Bajarūnas, kuris paminėjo
svarbius ir įdomius Lietuvos istorijos faktus, kvietė išsaugoti savo tautiškumą.
Po iškilmingos minėjimo dalies, toliau susirinkusieji maloniai bendravo skanaudami lietuvių
bendruomenės paruoštų ir savo atsineštų vaišių.
1.7. Himno giedojimas. 2012 liepos 6 d. Jau tradicija tapo Tautiškos giesmės giedojimas visame
pasaulyje vienu metu. Nemažas lietuvių būrys, su Lietuvos vėliavom ir kita atributika, susirinko
Riddarholmen ir lygiai 21.00 val. sugiedojo Lietuvos himną. Iniciatyva puikiai pavyko! Žmonės
neskubėjo skirstytis ir dar kurį laiką dainavo lietuviškas dainas.
1.8. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2012. Liepa.
1.9. Pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimas. Rugpjūtis.
1.10. Piknikas ir vasaros palydėtuvės su Lietuvių bendruomene Švedijoje. 2012 rugsėjo 9 d.
Susitikimas vyko karališkajame Haga parke. Žaidimus vedė Rūta Miklovienė.
1.11. Andriaus Mamontovo koncertas Stokholme. Europinis turas. 2012 spalio 28 d. Lietuvių
bendruomenė Švedijoje kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene pristatė:
Populiariausią muzikos atlikėją Lietuvoje, aktoriu, fotografą, kompozitoriu, visuomenės veikėją,
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ gavėją, gatvės muzikos dienos idėjinį vadą – Andrių Mamontovą.
Jis dovanojo Švedijos lietuviams ir jų draugams neeilinę muzikos dozę ir pristatė savo naujausią
albumą “Elektroninis Dievas” su grupe aukščiausio lygio scenos bendražygių:
EIMANTAS BELICKAS – smuikas, gitara, vokalas;
ARNOLDAS LUKOŠIUS – klavišiniai;
TOMAS ANDRIJAUSKAS – bosinė gitara;
MEINARDAS BRAZAITIS – būgnai.
Koncertas vyko Kägelbanoj, Södra teatre.

