
 
Resa till Vilnius från Sverige 
Direktflyg T/R från Stockholm och från Köpenhamn (SAS, Air Baltic) 
Alternativ: Färja med Silja/Tallink Stockholm-Riga (en natt),  
sedan buss till Vilnius, 4 t.  
För alla resor gäller: boka så snart som möjligt! 
Hitta i Vilnius 
Hotel Panorama är strax intill järnvägsstationen och bussterminalen –  
2 min. att gå.  
Från flygplatsen till järnvägsstationen med buss nr 1 eller 2 . Alt. taxi. 
Känns det osäkert, hör av er till Felix Nieriker +46 73 67 93 211, som är 
kontaktperson för resande från Sverige eller Rasa Kabailaite +370-648-
981 69 församlingspräst, tyska eller engelska. 
Guidade utflykter +/- 30 €/person 
Kaunas und Čiurlionis Museum – torsdag 15.10.2020, 11.00-18.00 
Gamla stan Vilnius – fredag, 16.10.2020, 9.00-12.00. 
Trakai med borgen på ön (1400 talet) – söndag 18.10.2020, 14.30-18.00.  
Gamla stan Vilnius – söndag, 18.10.2020, 14.30-17.30 
Druskininkai und Gruto Parkas, måndag, 19.10.2020, 9.00-18.00. 
Utjämningsfond 
Vi räknar med att det vill komma människor (framför allt från de baltiska 
länderna och från Osteuropa), som bara kan betala en liten del av delta-
garavgiften. Vi vill möjliggöra deltagandet även för dem. Vi ber vänligen 
att de som behöver hjälp uppger i samband med anmälan hur mycket de 
själva kan bidra med till deltagaravgiften. Detta kan vi jämna ut med 
hjälp av enskilda gåvor. Därför ber vi de som har möjlighet att bidra med 
en gåva till utjämningsfonden .  
Anmälan  
Vänligen fyll i anmälningsblanketten och sänd den till oss  
senast den 1 juli 2020 
Ni kan anmäla er per E-mail krikscioniubendruomene@yahoo.com,  
över vår hemsida www.krikscioniubendruomene.com 
eller per post Aido g. 7, Vilnius, LT-02103  
Deltagaravgiften inbetalas senast den 31.08.2020. 
Kontonummer för deltagaravgiften samt bidragen till utjämningsfonden: 
Namn: Die Christengemeinschaft in Litauen.Bank: AB SEB bankas,  
Bankadress: Gedimino pr. 12, Vilnius LT-01103 
IBAN: LT157044060007706575, BIC (Swift):CBVILT2X  
För deltagare uppge: Ditt nanm och gåva för grundandet 
För gåvor till utjämnngsfonden uppge: ditt namn och gåva till 
utjämningsfonden 
Hjärtligt tack för allt understöd! 
                                                                   © M.K. Čiurlionis Nationalmuseum 
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Människovigningens handling hölls į Vilnius för första gången 

sommaren 2001. Församlingen har utvecklats steg för steg under 

årens lopp, ledsagad av många prästbesök. Sedan 2017 förrättas 

sakramenten på litauiska och i september 2019 utsändes Rasa 

Kabailaite som präst. 

Med en stor fest förbereder vi nu grundandet av Kristensamfundet 

i Litauen. Alla, från när och fjärran, är hjärtligt välkomna! 

 

När ett barn föds hälsar vi det välkommen på jorden. I dopet samlas 

människor som är beredda att som faddrar bära och ledsaga bar-

nets utveckling. Till festen nu i oktober vill vi bjuda in människor 

från hela Kristensamfundet som med glädje firar tillsammans den 

stora händelsen. Vi vill ge uttryck för beredskapen att ledsaga och 

understödja den vardande församlingen. Känn er hjärtligt välkomna i 

 
 
Platsen 
Ramen för vårt program och för måltiderna utgörs av konferenscentret Hotel Pa-
norama i Vilnius, som har plats för 200 gäster. Där har det reserverats 50 enkel- 
och dubbelrum. Dessutom har det förbokats ett antal hotellrum i den närmaste 
omgivningen.  
Språket 
Tyska och litauiska kommer vara huvudspråk, men det kommer att översättas till 
andra språk, t.ex. skandinaviska. Då kan det uppstå ”språkprassel” i salen som vi 
hoppas ni kan ha överseende med. 
Hälsningar 
Vi skulle bli mycket glada över hälsningar eller små bidrag från våra gäster. För att 
kunna gestalta tiden som är avsedd för detta ber vi er vänligen att anmäla era bi-
drag (med namn och kontaktinfo på anmälningsblanketten). 
Måltiderna 
Vi beställer två gånger  för er lunch, 17 och 18 okt. samt två kvällmat 16 och 17 
okt. för 60 € totalt. 

 
 
Kostnader 
Deltagaravgift för hyran av konferenscentret och andra utlägg för  
administration, 65 €  
För måltider, 60 € 
Anmälan bör ske genom anmälningsblanketten. 
Övernattning 
Hotel Panorama, Sodų g.1, Vlnius, 50 enkel - och dubbelrum är preliminärt bokade 
med rabatterad pris om ni anmäler och betalar innan den 1 juli 2020 per E-Mail  
http://panoramahotel.lt/?lang=en Lösenordet för att få rabatt är: NAMAS.  
Priset blir högre efter den 1 juli 2020! Pris per rum se anmälningsblanketten! 
Ytterligare rum är förbokade på hotell i närheten. 
Old Town Trio Hotel, Raugyklos g. 15 A, Vilnius – ER 43 €/DR 50 € per rum 
Alexa Old Town Hotel, Pylimo g. 53, Vilnius – ER 40/DR 50 € per rum 
Hotel City Gate, Bazilijonu g. 3, Vilnius, – ER 41/DR 52 € per rum 
Hostel Fortuna, Liepkalnio g. 2, Vilnius, – 8-13 € per person 
Hostel Mikotel, Pylimo g. 63, Vilnius, – 17-20 € per person 

 Fredag, 16 okt  Lördag, 17 okt  Söndag, 18 okt. 

  9.30 Människovigningens handling 9.30 Människovigningens handling 

  11.00 Fika 11.00 Fika 

 Ankomst, registrering 11.30 Gemensam sång 11.30 Gemensam sång 

  11.40 Instiftandet och grundandet 
av Kristensamfundet 

11.40 Våra uppgifter idag och i 
framtiden 

  13.00 Lunch 13.00 Lunch 

15.00 Högtidligt öppnande 15.00 Hälsningar, gästernas bidrag I 

16.30 Kaffepaus 16.30 Kaffepaus 

17.00 Gemensam sång 17.00 Eurytmi 

17.10 Församlingens 
omkrets 

17.10 Om M.C. Čirulionis liv  -  
en litauisk konstnär 

18.30 Kvällsmat 18.30 Kvällsmat 

19.30 Litauisk folksång och 
lekar 

19.30 Hälsningar, gästernas bidrag II 

20.45 Kultisk avslutning 20.45 Kultisk avslutning 

 

Expeditionen 
på Hotell Panorama är öppen från 
fredag 16.10 kl.11 till söndag 18.10 
kl. 18.00. Anmälan, fredag 16.10, 
kl.11.00 till söndag, 18.10 kl. 14.00 
 Kontaktperson för skandinaviska 
deltagare: Felix Nieriker,  
mob. +46 73 67 93 211, 
felix.nieriker@gmail.com  
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