
Broliškų YMC Vilniaus, Rinkiopingo ir Askojaus klubų komiteto 

susitikimo ataskaita, Rinkiopingas, 2012 04 30 

 

Dalyviai: 

• Audronė Stepankevičiūtė, Raimonda Kaminskienė, Arvydas Bagdonas, Artūras Karkaras 
(Vilnius). 

• Bent Erik Møller, Kristen Grysbæk, Peter Villadsen, Axel Moe (Rinkiopingas). 
• Lars Hana, Tor Magnus Lilletvedt, Steinar Haugen (Askojus). 
 

Klubų naujienos. 

 

Vilnius: 

• Šiuo metu klube 10 narių, tikslas iki 2014 m. – pasiekti 15 narių skaičių. 

• Arvydas B. prezidentas, Raimonda K. viceprezidentė. Klubas renkasi kartą per mėn. 

• Klubas kryptingai dirba rūpybos srityje – rūpinasi didelių vaikų globos namų auklėtiniais, 
kaip antai A. Bagdono meno terapija. Kurs ir pardavinės Kalėdų atvirukus, lėšos už 
kuriuos bus skiriamos globos namams.  

• Draugiški Askojaus ir Rinkiopingo klubai 2014 m. rugsėjį pakviesti į Vilnių. 
Askojus: 

• Narių skaičius stabilus – 24 nariai, vieni pasitraukė, atėjo naujų. 

• Renkasi apie dukart per mėn., t.y., 1 įprastinis susitikimas klube ir 1 ”tarpinis” be 
konkrečios programos – pvz., išvyka, praktinė veikla, ir pan. 

• Klubas labai remia Askojaus Skotnes stovyklavietę (KFUK/KFUM) – ekonomiškai ir 
savanorišku darbu. 

Rinkopingas: 

• Klubas pastaruoju metu sulaukė kelių naujų narių, jų skaičius dabar 34. 

• 2 kartus per mėnesį rengiami reguliarūs susitikimai. Maždaug kas antrą kartą dalyvauja ir 
moterys. 

• Klubo programa įvairi, gausu vidinių posėdžių, išvykų ir renginių, kaip antai su mūsų 
“vaikais” - Videbėko YMC ir Vide Sane YMC. 

• Po 7 m. darbo bendradarbiavimo su broliškais klubais srityje Kristenas ir Bentas Erikas 
nusprendė pasitraukti. Nauji atsakingi asmenys: Akselis Mo ir Peteris Vilasenas. 

 
Bendradarbiavimo projektas – Kalėdų atvirukai? 

Susitikime paaiškėjo, kad A. Bagdonas darys ir pardavinės atvirukus, už kuriuos lėšos bus 
skiriamos vaikų globos namams. Vilnius klausia, ar broliški klubai Danijoje ir Norvegijoje 
norėtų prisidėti prie projekto ir pardavinėti atvirukus savo šalyse. 
 
Pasiūlymai/Išvados: 

• Mes atviri bendradarbiavimui šioje srityje, todėl prašome A. Bagdono parengti apmatus, 
kuriuos aptartume kiekvienas savo klubuose. 

• Norėtume, kad atvirukuose dominuotų krikščioniškas motyvas, susijęs su Kalėdų žinia, o 
tekstų (“Su Kalėdom” ir  pan.) nereikia. 



• A.Bagdonas pasišovė sudaryti apmatus, kuriuos aptarsime broliškuose  klubuose. 
 
Keitimasis naujienomis tarp klubų (interneto puslapis). 

Anksčiau buvome sutarę 4 kartus per metus keistis naujienlaiškiais – pavasarį, vasarą, rudenį 
ir žiemą. Tačiau šis sumanymas neveikia. 
Taip pat buvo iškeltas klausimas, ar reikia organo, kuris geriau koordinuotų bendradarbiavimą 
internetu – kaip antai, kad tas bendradarbiavimas vyktų, kaip sutarta. 
 
Pasiūlymai/Išvados: 

• Klubai internetiniais naujienlaiškiais  turėtų keistis bent dukart per metus. 

• Pasiūlyta, kad šį koordinacinį darbą atliktų klubas, atsakingas už ateinantį susitikimą. 
Tokiu būdu 2012-2014 m. šį koordinacinį darbą dirbs Vilnius iki susitikimo Lietuvoje. 

• Kitas pasiūlymas – kad šį darbą ateinančius 2 m. dirbtų patyrimo šioje srityje turinti darbo 
grupė, į šią grupę pasiūlyti Bentas Erikas M. ir Kristenas G. 

• Kad šis internetinis bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, jį reikia koordinuoti – dėl to 
sutaria visi. Nusprendėme, kad šią atsakomybę ateinantiems 2 m. prisiims Vilnius, paskui 
Askojus. 
 

Apmokymai Vilniaus klubui. 

Vilniaus klubui ir toliau reikalingi apmokymai ir pagalba iš išorės, šį darbą ligi šiol darė 
Rinkiopingo YMC nariai Bentas Erikas M. ir Kristenas G. Šiuo metu kyla klausimas, ar jų 
pastangos atnešė norėtų vaisių. Taip pat klausta,  kaip šioje srityje galėtų prisidėti Askojaus 
YMC. Tai galėtų stiprinti tripusį bendradarbiavimą. 
 
Pasiūlymai/Išvados: 
Konkrečių išvadų nepriimta, bet vėliau neformaliuose Bento Eriko ir Steinaro pokalbiuose 
išryškėjo šie punktai: 

• Gal ta parama iš dalies galėtų vykti tiesiogiai per klubo susitikimus Vilniuje? Gal tuomet 
apmokymai būtų konkretesni ir labiau įpareigojantys? 

• Kaip šioje srityje galėtų prisidėti Askojaus YMC? Tai Askojus turėtų išsiaiškinti klubo 
viduje. 

 
P.S.: 

• Sambūryje Rinkiopinge Artūras Karkaras prifotografavo nemažai nuotraukų. Paprašėme 
jo pakrauti nuotraukas į mūsų interneto puslapius. Jis mielai sutiko. 

• Taip pat norėtume iš širdies padėkoti broliškam Rinkiopingo klubui už puikias, šaunias, 
fantastiškas, nepaprastas kelias dienas!  

 
 
 
Steinaras Haugenas (referentas) 


