JULRESAN 2015
Den 15 december 2014 lastades de två lastbilarna som skulle över till olika
platser i Litauen. Anna Onute Bartkeviciute och Johan Nilsson kom med en
lastbil från Växjö och Margareta Wickert och jag körde min lastbil. Vi lastade
efter en viss turordning och så gav vi oss i väg till Karlshamn och nattfärjan till
Klaipeda.
16 december: Efter en god natts sömn körde vi av färjan och gjorde det första
stoppet vid Statoil inte enbart för att köpa vinjetter till lastbilarna, där mötte vi
Jurate med medhjälpare och vänner från Frälsningsarmén som fick ta emot
julklappar som de senare skulle dela ut i sina olika center.
Vi körde vidare mot Taurage där vi stannade i Metodistkyrkan och fick vara
med och  äta  soppa  med  de  som  kommer  till  ”soppköket,”  där  lämnade  vi  
julklappar som de delar ut till familjer som är i behov och vi besökte
barnhemmet och hade en god stund med barnen och personalen som fick
julklappar. Om ni visste vad det är gott att se de glada ögonen som annars brukar
vara allvarsamma.
Vi åkte vidare till Kaunas för övernattning och förberedelse för besöket på
”pojkfängelset.”
17 december: På pojkfängelset hade vi en god stund med sång & musik och
utdelning av julgåvorna. Vi drack kaffe och samtalade och hade en god stund
tillsammans med några av pojkarna på utslussningen och socialarbetare.
Vi åkte vidare till Daiva som är läkare i Alytus och ordförande i litauisk-svenska
föreningen. Hon fick ta emot klapparna som skulle delas ut vid ett senare tillfälle
till alla de som bor i längan där hon har sin praktik och till andra behövande.
Efter samtal och kaffe åkte vi tillbaka till Kaunas för ännu en natts sömn.
18 december: Klockan 7 på morgonen kom Andrius från Prieniai för att hämta
julklappar som föreningen där delar ut tillsammans med socialsekreterare. Risita
som har ett litet center för barn och unga i Eugeliai fick komma och hämta sina
banankartonger för att dela gåvorna till sina barn och ungdomar, Danute som har
ett arbete med barn i risksonen kom för att hämta och likaså Alma och Jonas
som har ca 250 barn och ungdomar i sitt arbete fick banankartonger fyllda med
klappar. Jelena och Andrus från Metodistkyrkan i Vilnius fick ta med sig till sitt
sociala arbete där.
Vi åkte till Kedainiai och träffade Jurate som tillhör litauiska- svenska
föreningen där tog oss med till barnhemmet och internatet som fick ta emot
julklappar. Vi åkte vidare till Jotainiai och träffade boende och personal där och
de skulle ha sin julfest lite senare i julhelgen och dela ut klapparna.
På kvinnofängelset i Panevezys träffade vi mammorna och deras små underbara
underverk och hade en god stund med paketöppnande.

Vi körde vidare till vårt hjälpcenter i våra kyrkolokaler i Panevezys och lastade
ut banankartonger och matkartonger som skulle delas ut vid söndagens
gudstjänst. I Panevezys besökte vi också ett jourhem för barn, dagcenter för
handikappade och äldre som också fick del av julgåvorna.
Anna Onute åkte vidare till områden runt Ignalina och delade ut gåvor till
barnhem och ålderdomshem.
Vi fortsatte till Paceriaukste för övernattning.
19 december: På fredagsförmiddagen besökte vi ett daghem med internat för
barn som behöver aktiviteter och de är där från måndag morgon till fredag
eftermiddag, några av barnen kommer bara under dagtid. Barnen sjöng och
dansade för oss och alla fick julklappar. På eftermiddagen hade vi en samling på
skolan i Paceriaukste med underhållning och klapputdelning. På kvällen hade vi
en julfest för alla våra arbetare och volontärer på Pagalbos Centra. Vi var i en
lokal där vi kunde äta och roa oss. Tack riktades till alla arbetare och volontärer
för deras goda och varma arbete för alla barn, unga, äldre och familjer.
20 december:På lördagen var vi ute med julklappar till våra familjer ute i byarna
och sedan var vi bjudna på julfest på barnhemmet i Medeikiai.
21 december: Söndagens gudstjänst firades i Panevezys som är min församling
med dop, sång & musik och klapputdelning. Oj, oj vad trångt och varmt vi hade
det men god och härlig stämning.
Måndagen den 22 december började vår hemresa med ett besök på ett boende
för dem som inte har en möjlighet att bo hemma. Här i Linkuva bor ca 300 unga
och äldre män och kvinnor. Sedan till färjan i Klaipeda och en natt på Östersjön
kom vi till Karlshamn dagen före julafton.
En julresa som betyder mycket för alla.
Tack alla givare och medhjälpare
Det blev 6.953 julklappar till Litauen.
Walla

