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Sellel aastal toimus LCI Põhjaregiooni liikmesmaade MTM Vilniuses.
MTM Vilniuse koosviibimisel osalesid kaheksa liikmesriiki:
Soome
Norra
Taani
Rootsi
Läti
Island
Eesti
Leedu
Puudu oli vaid Poola esindus.
LCI valitsust esindas asepresident Kjersti Irgens Norrast.
LCE lippu oli hoidmas valitsuse nelja liikmeline esindus: Aita, Inga, Kersti ja Sünne.
Esimesena startisid talvisest Tallinast Vilniuse poole Kersti ja Inga. Ajaks mil teine tiim
kohale jõudis olid esimesest tiimist 1/2 jõudnud juba puhkama heita... Külalised majutati
Vilniuse Best Westerni hotelli, mis ka kohaliku round table kooskäimise paik. Hotell
ülevaadatud, suundusime vanalinna kohalike tavade ja kõöögiga tutvuma. Veelkord sai
kinnitust tõsiasi, et leedukad on kartulisööja rahvas, kartulitoite jagus kõikvõimalikest
kookidest kartulivorstideni välja. Ikka tärklist ja veelkord tärklist. Neljapäevaõhtul
osalesime traditsioonilisel tervitusõhtul. Rõõmus taaskohtumine vanade sõpradega ja
õdus õhtusöök, möödusid ütlemata kiiresti.
Järgmisel päeval ootasid meid juba märksa töisemad tegevused. Alustuseks toimus
koosolek, kus konstrurtiivselt kuulati ära kõikide poolaasta tegemised. Peale poolaasta
ettekannete ja hulgaliste tervituste, toimusid uute rahvusvaheliste
heategevusprogrammide presentatsioonid ja tutvustamine. Nimelt on LCI altes 1999
aastast tavaks muu LC liikumisele omasele tegevusele ka mõnd heategevuslikku
ettevõtmist kõigi liikmesmaade poolt ühiselt toetada. Nimetatud projekt valitakse kaheks
hooajaks. Ning seekord siis arutlusel arvult kuues sedalaadi ettevõtmine. Oma
ettepanekud heategevuseks esitasid Itaalia, Zambia, Rootsi. Tegusale koosolekule järgnes
ekskursioon Vilniuse vanalinnas, kus meie saatjaks oli haruldaselt soe ja vitaalne
kiidiproua.
Pärast väikest jõudeaega saime osa Leedu rahvuslikust köögist. Kõik see toimus
rahvusrestoranis, kus meile pakuti ainult Leedu rahvusjooke ja –sööke. Restoran paiknes
meie Lasnamäe sarnases linnaosas suurte majade vahel, kuid sisekujundus oli
leedupäraselt maalähedane -trahteristiilis - meile küllaltki kodune. Näiteks valgustite
kattedena oli kasutatud meilegi vanaemaaegadest tuttavaid vitstest punutud kartulikorve.
Saime nautida kohalike rahvamuusikute esinemist, tants ja trall oli laua all ja laua peal
ringmängudeni välja. Need leedu rahvusjoogid on ikka paganama salakavalad☺
Laupäeval ootas meie vallutamist Trakai kindlus. Suurepärane kompleks, taastatud
vanade eskiiside järgi pärast teist maailmasõda. Kaunid saalid, vesiküttega põrandad jm.
vaatamisväärset jagus küllaga. Õhtul ootas meid ees selle ürituse kõige glamuursem osa

GALA. Laupäevase gala tegi eriti pidulikuks Kaunase klubi ristimistseremoonia. LC
Kaunas on Leedus kolmas klubi ja liikmeid on kümme. Leedukate ristiklubiks on läbi
aegade olnud Taani LC, sellest tulenevalt oli taanlaste delegatsioon ka arvukaim.Värsked
liitujad tegid omaltpoolt väikse tutvustava etteaste, millele järgnesid külaliste sõnavõtud,
õnnitlused ja kingituste üleandmine. Õhtu oli väga meeleolukas ja tore. Muidugi ei saa
mainimata jätta väga head esinejate valikut. Saime näha hingematvalt võimast
tulešoutantsu ja õhtu tõeliseks pärliks olid väga stiilse ja nägusa meesstrippari etteasted ,
üks kuumem kui teine. Peomelu jätkus varaste hommikutundideni.
Leedu õdedel õnnestus ürituse korraldamine 100%-liselt. Jääb ainult soovida kõigile LCE
liikmetelegi rohkem julgust ja ettevõtlikust, et senisest aktiivsemalt välisüritustest
osasaada. Seda õdedelt saadavat energialaaengut on raske, suisa võimatu, millegi muu
samalaadsega asendada! Seda lihtsalt peab ise kogema!
Oli üks väga tormiline ja lustlik nädalavahetus.
Sõpruses ja abivalmiduses,
Sünne
LCE asepresident
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