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Nært samarbeid

I årenes løp er det levert 8 busser som gave, men i år ble det trailer. Og det måtte to biler til for å få alt 

avgårde. I nært samarbeid med rotarianere og myndigheter i Litauen har rotarianere i distrikt 2290 gjort 

en formidabel innsats for å støtte nabolandet. I årenes løp er det knyttet solide vennskapsbånd. 

Studenter får hjelp til utdannelse i hjemlandet, flere klubber har "egne" barnehjem som de støtter, det

er gjensidige besøk, noe yrkesutveksling, familier får hjelp og svært mange "avleggere" på mange 

områder.

I år foregikk hoveddelen av pakking og forberedelser for første gang i Tønsberg, og rotarianere kom 

både mann- og kvinnesterke for å få alt klart. Det pakkes også i Svelvik, der Tømmerås barnehage i 

mange år har gjort en stor innsats for Linkauciai barnehjem, det pakkes i Sandefjord og andre steder, 

og det er målrettet hjelp. Barnehjemsbarn får julegave med eget navn på pakken, familiene får hjelp i 

tråd med behovslister som sosialarbeidere og rotarianere i Litauen setter opp.

Det er også støtte til senter for funksjonshemmede og til enkeltpersoner som har det ekstra vanskelig. I 

årenes løp har det vært flere felles prosjekter som ofte har støttet barn, skoler, sykehus og 

funksjonshemmede.

Alt arbeidet er organisert i komiteer i Litauen og her i distrikt 2290, og skjer i nær kontakt med 

ambassadene i begge land. Det er også god kontakt med det danske rotarydistrikt 1460 som har 

ansvar for Litauen. Enn så lenge, for fra 1.7.2014 blir Litauen eget distrikt, til stor glede for aktive 

rotarianere i landet.

Normenn deltar hele veien

På juleturen er det alltid norske rotarianere med, og i år drar omkring 40 personer bort til "julestart" i et 

spennende naboland.

Guvernørene i 2290 har alltid støttet også dette prosjektet, og i årenes løp har mer enn 30 av 

distriktets klubber vært involvert på ulike måter.

Se noen glimt fra pakking av årets "julebuss" - som altså er en 92 kb trailer - i Tønsberg og fra ankomst 

i Panevezys.

Det starter med bekjentskap -Pazintis , utvikler seg til vennskap - Draugiste, og vi høster fred - Taika.

NOR-LIT komiteen i distrikt 2290

Edrund Olaisen

19.11.2013

Se flere bilder
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Litt fra juleturen 2013 

Forberedelse i Norge og ankomst 
Panevezys 



Inge og Berit pakker 



Klart til opplasting 



Det trilles inn og stables 



Snart fullt… 



Og så DEEEN store bilen 



Laste- og ryddegjengen er ferdig 
VEL BLÅST!! 



Ankomst Panevezys- sosialarbeidere 
og rotarianere jobber sammen 



Alt er merket og fordeles iht listene 



Tomas laster over i ny bil 



Alt er losset 


