
En trailer full av juleglede

Jeg gleder meg så til å se de glade ansiktene når vi skal dele ut alle disse 

gavene i Litauen, sier Edrund Olaisen. Sammen med rundt 50 rotarianere fra Vestfold, Telemark og 

Agder-fylkene skal hun i god tid før jul dele ut tusenvis av gaver fra en fullastet trailer til vanskeligstilte

mennesker i Litauen.
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Siden begynnelsen av september har hun og gode medhjelpere forberedt den 14. julesendingen til 

nødstedte i seks kommuner i Panevezys-området. Fra lokale sosialkontorer og rotaryklubber har de 

fått lister med oversikt over hva de som har minst kan trenge. 60 familier skal få pakker spesielt 

beregnet på deres behov. Det samme skal unger på flere barnehjem, og mange gamle i og utenfor 

institusjoner. Traileren som legger av sted i uke 47 inneholder alt fra klær og skotøy til dyner, leker, 

kjøkkenutstyr, møbler, sykler og godteri.

Stor giverglede – og full jobb

Givergleden har vært enorm i år. 95 % av det vi har fått har vært veldig bra; vasket og lagt pent 

sammen. Vi har også fått mange nye ting – og vi har damegrupper i både Langesund og Vestfold som 

har strikket mange flotte ting til barnehjemsbarna. Vi har også fått en del penger som bl.a. skal brukes 

til gassovner i vanskeligstilte hjem, forteller Edrund Olaisen fra Langesund Rotaryklubb.  Sammen med 

Berit Moldstad fra Færder RK har hun hatt praktisk talt full jobb i nærmere tre måneder med å gjøre 

klar julegavene. –Men vi har fått mye kjærkommen hjelp til pakkingen i år: rundt 40 rotarianere har tatt 

sin pakke-tørn i låven i Stavern, forteller hun. Pakkingen tar tid fordi hver enkelt familie får ting de 

trenger mest, bl.a. er klær og skotøy pakket med størrelse og skonummer tilpasset hvert enkelt

familiemedlem.

Julekveld på forskudd

I månedskiftet november/desember drar altså rundt 50 rotarianere for egen regning til Litauen for å 

være med på utdeling av pakkene. –Denne turen er selve hjørnesteinen i hjelpearbeidet vårt, sier 

Edrund. Da får gjestene fra Norge hjelp av lokale rotaryklubber, sosialkontorer, speidere, elever fra 

videregående skoler og medlemmer i Rotarys ungdomsorganisasjon Rotaract.  Alle de utpekte 

hjemmene, og mange barn og gamle får da de pakkene som er spesielt pakket for dem. Mange av 

mottakerne får de ikke andre pakker til jul enn de Rotary kommer med.

Mange har fått hjelp

På 14 år har rotarianerne fra Distrikt 2290 kommet med pakker og annen støtte til 1150 familier, til barn 

på flere barnehjem, og til gamle i mange aldershjem. De har hatt med seg alt fra busser til 

sykehussenger, sykler, mat, klær og leker. Til og med en ekte brannbil er blitt gave til en kommune i 

dette området.

- De som får gavene er veldig takknemlige, men sannheten er jo at det er vi som får, som blir beriket 

som mennesker, sier den tidligere rotaryguvernøren. I tillegg til juleforsendelser blir det også drevet et 

omfattende arbeid med bl.a. kultur- og yrkesutveksling, støtte til studenter og samarbeid på flere 

nivåer.

Fortsatt behov for hjelp

-En skulle tro at tiden nå er moden for å avslutte alle prosjektene vi driver i Litauen, sier Edrund 

Olaisen.  -Etter at landet ble med i EU har situasjonen blitt mye bedre i skolene, og der har vi avsluttet

arbeidet vårt. Men mange av de som har det dårligst sliter fortsatt.  Hver sommer spør vi de 

sosialkontorene og klubbene som vi samarbeider med om de fortsatt trenger hjelp.  Og de kommer 

med lister over familier og institusjoner som trenger all den hjelpen vi kan bidra med. At hjelpen 

trenges, og at den kommer godt med, ser vi når vi kommer med pakkene våre, sier Edrund.

Anerkjennelse fra RI-presidenten

Gjetord om det arbeidet som rotaryklubbene i D 2290 driver i Litauen blir nå spredt ut over verden. For 

et par uker siden var presidenten i Rotary International, Gary C.K. Huang, i Oslo for å møte kongen og 

bl.a. rotaryguvernørene. Fra vårt distrikt var Edrund Olaisen bedt om å fortelle Rotarys øverste leder 

om det konglomeratet av prosjekter som Rotarys Litauen-hjelp etter hvert består av – og hun og 

distriktet høstet velfortjent anerkjennelse for innsatsen (les mer på 

http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/632/ri-president-gary-ck-huang ). )
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