




Her er Charlottes uddrag af Rolandas’ julehilsen – på dansk.. 

Julebrevet fra Vilnius fortæller intet omkring Rolandas – jeg ved ikke andet, end hvad jeg har 

modtaget og oversat efter bedste evne. 

I alle årene, det gælder jule- som fødselsdagshilsener, har jeg bedt Rolandas selv skrive en lille 

hilsen til os, om det så var på lettisk, skulle vi nok få det oversat. Vi har aldrig hørt fra ham selv. 

Da han var mindreårig, modtog vi en tegning i ny og næ. Jeg har alt, hvad vi har modtaget fra 

Vilnius. Ville det være noget for Krøniken? 

Gildehilsen Charlotte 

 

”Kære Sct. Georgsgilderne i Hammel. 

Lad os gå udenfor og indånde den kølige vinter luft – hvis du hører sne, der knaser under dine 

fødder, ser børn der glade ler på en sneklædt bakke, og dette billede får dit hjerte til at hoppe – 

ja, så er julen på vej. 

Der er rigtig mange ting/historier, der kan fortælles her fra SOS Børnebyen i Vilnius – nogen 

glade, nogen triste, men de er altid ægte. 

Der er den lille Asta, der kom til byen følelsesmæssigt og psykologisk ude af balance p.gr. af 

oplevelser hun havde været igennem. Hjulpet af professionelle, som fandt ud af, at der var en 

lille kunstner i hende, kom hun i ”ceramic classes”. I dag har hun udstillinger med sine 

keramikting i huset, hvor hun bor. Folk kan lide hendes arbejder og køber dem. Moderen i huset 

er stolt af Asta. 

Et Juleaftens mirakel! 

Netop denne dag kom en 12 år gammel pige Ana og hendes 4 år gamle bror Robertas gående 

generte og langsomt til deres nye hjem – SOS Børnebyen i Vilnius. Nu er der gået et år siden de 

kom. De to børn er totalt forandrede i løbet af året som er gået, fortæller deres mor Giedre.  

Børnene fra SOS Litauen sender en kæmpe kasse med glade smil, lykkelige øjne og 

taknemmelige hjerter til Sct. Georgs Gildet i Hammel. Det har vi varmet op for i mange år for at 

få. TAK!  

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR.  

Jurgita Ciutaite 

National Sponsorship Coordinator.” 

 


