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Renginiai 2013 m. 

Jonines   Midsande.– Tai buvo pirmasis musu kaip bendruomenes renginys. Susirinko 

nemazas burys lietuviu.  Sventeje dalyvavo apie  30 zmoniu, kurie smagiai leido laika net ir 

lietui lyjant. Zaidem ivairius zaidimus, traukem virve, pynem vainikus ,kuriuos paskui leidom i 

vandeni. Joniniu viktorinoje tikrinome savo zinais ir sumanuma. Kepem ant griliaus savo 

atsinesta maista, bendravom, vaikai taskese balose ir visi kartu gerai leidom laika. 

 

Tautiskos giesmes giedojimas – Karaliaus Mindaugo karunavimo diena saujele Trondheimo 

lietuviu dainoreliu prisijunge prie Tautines giesmes keliones per pasauli. Musu pastangos bei 

indelis i bendra reikala buvo iamzintas ir yra sudedamoji Tautines giesmes keliones per 

pasauli 2013 dalis: paziureti ir tuo issitikinti galima Youtobe. 

 

Sporto renginys- Rugsejo 15 d. buvo suorganizuota sporto šventė, į kurią susirinko apie 40 

lietuvių (įskaitant ir žiūrovus). Renginio metu buvo organizuoti 2 turnyrai (išrinkti remiantis 

balsavimo FB rezultatais): krepšinio ir paplūdimio tinklinio. Krepšinį žaidė 4 komandos, dvi iš 

jų net turėjo žaidėją keitimui! Paplūdimio tinklinio žaisti susibūrė irgi 4 komandos. Visi 

dalyviai pakilios nuotaikos išsiskirstė žiūrėti krepšinio čempionato. 

 

Lietuvos rinktines varzybos.–”Tree Layons”kavine. Ziurejimas buvo rimtas: net 3 kartus. I 

pirmas varzybas susirinko apie 15 zmoniu. Antra diena ,ketvirtfinalio varzybas ziurejo jau 

didesnis burys. Zinoma, Lietuviai laimejo, tad dziaugsmingai buvo nuspresta rinktis ir finaliniu 

rungtyniu ziurejimui. Ir susirinko pilna sale krepsinio gerbeju. Tai apie 30 zmoniu. Aisku 

nuotaikos buvo ne pergalingos ir sauksmai,riksmai ne is laimes. Bet taip jau buna sporte  

 

 Kaledines dirbtuves- Prasidejus advento laikotarpiui teveliai su vaikauciais susirinko i 

Kaledines dirbtuves. Salta ir balta gruodzio sekmadieni i Tempeje esancia sale suguzejo 40 

zmoniu. Karpem, klijavom, paisem, vyniojom, glamzem, dazem ir viso to pasakoje turejom 

pilnas dezes ivairiausiu ranku darbo kalediniu grozybiu ir papuosimu. Vaiku amzius svyravo 

nuo 1 iki 12 metu. Buvo smagus pasibuvimas.  

 

Filmo “Moterys meluoja geriau “ ziurejimas – Pirmas lietuviškas filmas organizuotas 

Trøndelago lietuvių bendruomenės Baltai vyko 2013. gruodžio 8d. Kino teatre Nova (Olav 

Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim). Buvo parodytas režisieriaus Alvydo Šlepiko ir 

prodiuseriaus P.Skaisgirio dramos-komedijos žanro filmas ‘‘Moterys meluoja geriau. 

Kristina’’. Į filmo peržiūrą susirinko 64 žiūrovai, tai kiek daugiau nei pusė užsakytos salės, kuri 

talpina 116 žiūrovų.  
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Šis filmas – tai pilnametražis paties populiariausio Lietuvos televizinio serialo „Moterys 

meluoja geriau“ versija. Televizinių projektų kūrėjas A.Šlepikas kvietė visus gerbėjus į dar 

vieną nepakartojamą kelionę, pamatyti savo pamėgtus personažus dideliame ekrane ir kartu 

su jais patirti iš naujo tiek daug puikių akimirkų, kurias galima iš naujo prisiminti bežiūrint 

serialą per televiziją.  

Apie filmo siužetą - tai pirmoji lietuviškuoju „Seksu ir miestu“ neretai pavadinamo serialo 

„Moterys meluoja geriau“ serija buvo parodyta 2008 metų vasario 4 dieną. Prodiuserių 

kompanija „Videometra“, vadovaujama Rolando Skaisgirio, serialą ėmėsi kurti pagal to paties 

pavadinimo rašytojos Daivos Vaitkevičiūtės dviejų dalių romaną. Jau šešis sezonus rodytas 

vienas populiariausių visų laikų lietuviškas serialas (daugiau nei 500 serijų) pakankamai 

subrendo, kad būtų perkeltas ir į didžiuosius ekranus. Filme pasakojamas tas laikotarpis, 

kurio serialo žiūrovai nematė. Tai istorija, kuri nutiko tuo metu, kai Kristina (akt. E.Užaitė) 

gyveno su Paulium (akt. V.Šapranauskas), tačiau šie įvykiai nebuvo parodyti, nes serialas tada 

koncentravosi ties kitų personažų gyvenimais. 

Filme žiūrovai išvydo visus seniai pamėgtus ir artimus herojus: Medą, Marijų, Kostią, Vilmą, 

Robertėlį, Marijų, Kristiną ir kitus. Būtent Kristinos (akt. Edita Užaitė) istorija atsidurė 

dėmesio centre. Filmo kūrėjai intrigavo ne tik nenuspėjamu scenarijumi, bet ir naujais 

personažais. Štai vieną pagrindinių vaidmenų romantinėje komedijoje „Moterys meluoja 

geriau. Kristina“ sukūrė Andrius Bialobžeskis; juostoje taip pat pamatėme ir Marijoną 

Mikutavičių. Filmą režisavo dramaturgas, aktorius ir režisierius Alvydas Šlepikas. Scenarijaus 

autorius – vienas garsiausių šiuolaikinių lietuvių rašytojų Edvinas Kalėda. 

Bendruomene yra dėkinga prie filmo rėmimo prisidėjusiems draugams MyCall ir Litauisk 

Norsk dokumentsenter AS. Todėl TLB Baltai apmokėjo likusius filmo kaštus iš bendruomenės 

narių mokesčio bei dalies Kalėdinio vakarėlio visai šeimai surinktų loterijos pinigėlių. 

 

Kaledineje sventeje dalyvavo 60 karnavalinemis kaukemis pasipuosusiu dalyviu. Seimyninis 

renginys  su sunestinem vaisem, dainomis, sokiais, zaidimais, isradingiausios kaukes 

rinkimais, loterijom ir, zinoma, Kaledu seneliu. Pastarasis uz eilerascius, daineles ar siaip 

grazia sypsena ar gera nuotaika apdalino tiek suaugusius, tiek vaikus kaledinemis dovanomis. 

Mums pasiseke, nes svente savo darbais bei paslaugomis reme nemazai lietuviu sponsoriu. 

Dalis sponsoriu dalyvavo pacioje sventeje. 

 

Noretumem pridurti,kad visi musu bendruomenes renginiai  yra skirti tiek suaugusiems, tiek 

vaikams,tad alkoholio vartojimas netoleruojamas. 

 


