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Hildur Friðriksdóttir og Jóhannes Árnason fóru á fund í Erasmus + verkefninu InnoVET í
Vilnius í Litháen 5. - 7. nóvember 2018.
Föstudagur 2. nóvember 2018
Ferðin hófst á Akureyri með ferð í bílaleigubíl til Reykjavíkur, veðurspáin hafði verið frekar
ótrygg fyrir laugardaginn þannig að við vildum frekar nota seinnipart föstudags í góðu veðri
en vera hugsanlega lengi á leiðinni á laugardegi eða lenda í einhverjum vandræðum.
Reyndar rættist veðurspáin ekki að öllu leyti fyrir Norðvesturland.
Laugardagur 3. nóvember 2018
Reykjavík hjá ættingjum og við
vinnu í tölvupósti og fleira.
Sunnudagur 4. nóvember 2018
Hildur kom á Sóleyjargötuna og hirti
Jóhannes og við ókum til
Keflavíkurflugvallar, skiluðum
bílaleigubílnum og vorum komin í
gegnum vopnaleit uppúr kl. 5.00.
WOW flugið fór nánast á réttum
tíma eða um kl. 6.40 á leið til
Kaupmannahafnar. Lítið bar til
tíðinda í fluginu nema að þegar við
Kastalinn í Trakai stendur úti á eyju í stöðuvatni, tengdur með
vorum í aðflugi að flugvellinum á
brú. Fyrrverandi bústaður stórhertoga Litháen, endurgerður á
Kastrup neitaði einn farþeginn sem
Sovét tímanum.
sat alveg fremst að
taskan/bakpokinn hans yrði sett upp
í farangurshólf fyrir lendinguna, ekki var hægt að setja neitt undir sæti framan við. Það fór
svo að farþeganum var gert ljóst að kallað yrði á lögreglu ef hann fengist ekki til að láta
töskuna í geymsluna. Þegar fluvélin var opnuð var lögreglan komin og honum var fylgt úr
vélinni, allt í rólegheitum en þetta var nokkuð sérstakt. Þess ber að geta að þetta var
hvorugt okkar.
Nægilegur tími á Kastrup til að fá sér máltíð og svo í flug til Vilnius.
Lentum í Vilnius um kl. 15.30 og í leigubíl í 10 mínútur á Holiday Inn hótelið.
Hittum þau Michel og Helene frá Belgíu. Fórum yfir hugsanlega dagskrá í
skólaheimsókninni í maí 2019. Þau munu hjálpa okkur að finna skóla til að heimsækja.
Spurning að skoða heimsókn í ES höfuðstöðvar líka. Michel sagðist þekkja vel til að
spyrja um slíkt.
Um kvöldið var farið í gönguferð í gamla hluta Vilnius og við fengum góðan mat á
veitingastað.
Eftirtaldir voru mættir.
MFR – France https://www.mfr.asso.fr/
Olivier Gineste stýrir verkefninu, ( Brigit Gehin kom ekki )
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MFR – Reunion http://mfrpdp974.re/
Enginn kom þaðan á þennan fund, spurning
hvort þeir notuðu lélegar afsakanir um
kostnað eða hvort þeir eru eitthvað minna
áhugasamir um verkefnið ??
MFR Richerenches í Frakklandi
Jocya Bade
Jean-Charle Dorelon
IFOCAP – Frakklandi http://www.ifocap.fr/
Cyrcee Millan
Olivia Morel
OFFA – Belgíu http://www.offa-oip.be/
Michel Urbain
Helene Dirix

Einkennandi byggingarstíll húsa í Trakai. Alltaf þrír
gluggar á stafninum sem snýr að götunni.

MFR í Bosníu /Tuzla
Jasmina Maslic
https://www.facebook.com/pages/Udruzenje-Porodica-PREC-Zivinice/1334995053288151
Sol et Civilization – Frakklandi
https://www.soletcivilisation.fr/
Rene Caspar
Gal Napoca – Romania
https://napocaporolissum.ro/
Adina Pascoiu
Anca Precup
BSC - Sloveníu http://www.bsckranj.si/
Franja Gabrovsek Schmidt
Helena Cvenkel
VMA - Íslandi https://www.vma.is/
Hildur Friðriksdóttir
Jóhannes Árnason

Í handverksmiðstöðinni í þorpinu Draguziai. Kaffi og kökur með
því, kökurnar skreyttar eins og sveppir.

Til viðbótar komu ýmsir heimamenn við sögu en þessi voru aðalskipuleggjendur.
Viva Sol - Litháen http://vivasol.lt/
Arunas Degutis,
Dalia Beigiene,
Valdas Kavaliauskas
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Mánudagur 5. nóvember 2018
Eftir morgunverð á hótelinu var farið í rútu til þorps sem heitir Darguziai.
Þorp með rúmlega 200 íbúum. Þar komum við í handverksmiðstöð og kynntumst
starfsemi áhugamannafélags um siði og venjur (til dæmis hátíðir sem bæði eru tengdar
trúarbrögðum og ekki). Í þesari handverksmiðstöð er líka til húsa opinber
handverksmiðstöð sem fær peninga úr opinberum sjóðum, nokkurskonar Punktur eins og
rekinn er á Akureyri.
http://www.darguziuamatucentras.lt/
Eftir hádegisverð í
handverksmiðstöðinni ókum við í
rútunni að bændabýlil sem fólk úr
samtökunum Viva-Sol eru með. Þau
eru með 60 geitur og mjólka þær,
átta mánuði á ári eru þau með að
meðaltali 200 lítra af geitamjólk á dag
og búa til osta úr allri mjólkinni.
Ostarnir eru búnir til á bóndabænum
og ekki er gerð krafa um að mjólkin
sé gerilsneydd (ef mjólkin færi í stærri
vinnslustöð þar sem geitamjólk frá
mörgum kæmi inn þyrfti að
gerilsneyða hana. Þau fara svo einu
sinni í viku með osta á bændamarkað
í Vilnius þar sem koma saman ýmsir
framleiðendur (beint frá býli) sem
selja vörur sínar. Viva-Sol samtökin eru
einmitt samtök slíkra aðila og fleiri sem er
annt um svæðið og þróun þess.

Þjóðlegur klæðnaður á gínum
í handverksmiðstöðinni í Darguziai.

Eftir gott stopp á bóndabænum fórum við
aftur til þorpsins Darguziai. Þar heimsóttum
við fólk sem rekur kaffihús/veitingastað þar
sem líka eru til sölu framleiðsluvörur
heimamanna t.d. osturinn. Ostagerðarmenn,
Beint frá býli, eru að vinna með geitamjólk,
sauðamjólk og kúamjólk og búa til
mismunandi gerðir af ostum, bæði osta sem
eru geymdir í stuttan tíma / seldir ferskir og
aðra sem eru látnir þroskast.
Valdas er fjær, hann er einn af þeim sem tekur þátt í
http://www.surininkunamai.lt
Við kynntumst þessu öllu og það sköpuðust
líflegar umræður um það hvað ræður því
hvort fólk tekur frumkvæði og byrjar að skapa
eitthvað nýtt sem það getur þróað og haft

verkefninu InnoVET. Roberta rekur ostasöluna ásamt
manni sínum og um leið eru þau með kaffihús og fleiri
veitingar. Þau selja meðal annars osta sem þau
Valdas og Rasa framleiða úr geitamjólkinni.
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afkomu af. Settar voru fram hugmyndir og tilgátur um að í hverju samfélagi, stóru og litlu,
séu fáir sem eru brautryðjendur, fáir sem eru niðurbrotsfólk (níðir niður það sem aðrir
reyna að gera og stór hópur sem er passívur en getur snúist á sveif með eða á móti eftir
því hvernig vindurinn blæs.
Sérfræðingar hópsins lögðu til að fólk
sem vill skapa og breyta passaði sig á að
hafa með sér lítinn hóp af fólki sem hægt
væri að ræða hlutina við fram og aftur, fá
ábendingar, stuðning og hægt væri að
nýta sem boðbera í samfélaginu. Ekki
væri ráðlegt að stökkva af stað og ætla
að sannfæra alla. Mikilvægt væri að
koma auga á þörf eða tækifæri og forðast
hindranir og neikvæðni. Með því að
kortleggja svæðið, bæði landfræðilega og
samfélagið á svæðinu væri líklegra að
hægt væri að finna tækifærin og fá
stuðning.
Svo var ekið í rútunni til Vilnius, flestir úr
hópnum fóru saman að fá sér að borða
eða aðra hressingu og unnið var með
það sem menn höfðu séð þennan
daginn.

Skólinn Sodzius Meistrai í þorpinu Rudiskes, hér sjást
sumar byggingarnar. Eftir er að innrétta og ganga frá
íþróttasalnum sem verður í þeim enda sem ennþá er
braggalaga.

Þriðjudagur 6. nóvember 2018
Aftur af stað í rútu eftir morgunverð. Komum í skólann Sodzius Meistrai, sem er rekinn af
einkaaðilum, fær 1/3 af rekstarfé frá ríkinu, og sinnir verklegu námi, talsverður hluti
nemendanna eru einhverjir sem ekki búa
að sterkum ferli úr skóla og svo er nokkur
hluti nemendanna eldri.
http://www.sodziausmeistrai.lt
Dalia skólameistari var með okkur, hún er
einmitt hluti af hópnum sem stendur að
Viva Sol samtökunum og þekkir vel til
ostagerðarmanna og annarra sem
framleiða og selja sjálfir.
Skólinn er í húsnæði sem hafði verið byggt
á Sovét tímanum en við heyrðum ekki
hvað hafði verið þarna þá. Húsin höfðu
verið í lélegu ástandi árið 2002 þegar
skólinn keypti þau og land í kring. Síðan
þá hefur smátt og smátt verið unnið að því
að lagfæra húsin, m.a. með því að
Hildur er Kibinai sérfræðingur.
nemendahópar í bygginganámi hafa unnið
að endurbótum.
Skólinn er bara með 64 nemendur og þeir eru yfirleitt í 3 – 4 vikur í skólanum og svo
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jafnlangan tíma á vinnustöðum og þannig gengur námið fyrir sig, skóli og
vinnustaðaþjálfun til skiptis.
Boðið er uppá nám í húsasmíði og húsgagnasmíði, þakvinnu (roofing), matreiðslu,
kökugerð (konditori) og garðyrkju. Við erum ekki alveg viss um það hvort þetta nám er til
fullra sveinsréttinda en það er það í að minnsta kosti sumum greinum. Líklega er
skólanámið með þessum hætti (alternance eins og Frakkarnir kalla það að vera í skóla og
á vinnustað til skiptis) og svo tekur við formlegri námssamningur áður en sveinspróf er
tekið. Nemendur hafa samning frá byrjun námsins.
Við fengum kynningu á skólanum og að spreyta okkur í
því að útbúa Kibinai sem er einkennisréttur á svæðinu
(kjötbitar með grænmeti og kryddi í deigumslagi,sjá
mynd). Það sem kennararnir og nemendur útbjuggu leit
eitthvað betur út en það sem við gerðum.
Nokkur hluti nemenda er á heimavist á meðan
skólaloturnar standa yfir. Það eru samt eingöngu
strákar, það er reyndar meirihluti nemendanna en þær
fáu stúlkur sem eru í skólanum eru ekki á vistinni??
Eftir hádegisverð (m.a. Kibinaið okkar) ókum við til
Trakai sem var einu sinni höfuðborg þess sem kallaðist Jóhannes flatti út og gerði umslagið sem
Litháenska greifadæmið ( “stórveldi” ) fyrr á öldum.
er nær á myndinni, kennari notaði hitt
sem sýnikennslu.
Trakai er mjög fallegur bær og Kastali stendur á eyju í
stöðuvatni. Kastalinn er margra alda gamall og var
rústir en á Sovét tímanum tókst Litháum að fá peninga til að endurgera kastalann.
http://trakai-visit.lt/en/
Eftir smá gönguferð til að skoða okkur um fórum við í handverksmiðstöð.
http://www.trakukrastas.lt
https://asarka.com/lt
Við byrjuðum á því að fyrrverandi
stærðfræðikennari sýndi okkur og
aðstoðaði okkur við að vinna eitt af því sem
einkennir handverk á svæðinu. Að setja
strá og greinar ofaní rásir í spýtukubbum
og líma þetta fast, svo eru endarnir skornir
og sett línolía á allt saman. Sjá mynd.
Þetta tók ca klukkustund og eftir það
fengum við kynningu á handverki í Litháen.
Það er greinilegt að mikið er búið að vinna
með handverkshefðir og skilgreina þær.
Handverk og hefðir á mörgum sviðum lúta
reglum um að fólk þarf viðurkenningu
Verið að vinna með stutta búta til að líma
ákveðinnar stofnunar til að kalla sig
í rásir í spýtukubbi.
hefðbunda handverksmenn, það þarf að
nota ákveðin verkfæri og efni.
Handverk og hefðir á ýmsum sviðum, úr timbri, málmum, útsaumur og vefnaður, matargerð
og ostagerð, hefðir við hátíðahöld, merki/symbol t.d. úr heiðnum sið og fleira.
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Eftir umræðu um mikilvægi hefða og að
halda þeim við var ekið í rútunni á hótelið.
Það er greinilegt að hefðir eru mikilvægar
meðal annars til að skapa þjóðinni sérstöðu
og sjálfstæði. Litháen hefur alls ekki voft
verið sjálfstætt, yfirleitt undir
Þjóðverjum/Prússum, Pólverjum,
Rússum/Sovétmönnum eða öðrum.
Litháeska tungumálið er skylt Lettensku en
að öðru leyti ekki öðrum Evrópumálum en
hægt er að rekja líkindi til Sanskrít (við
vitum ekki hvort hægt er að rekja það
saman í sögunni.
Miðvikudagur 7. nóvember 2018.

Dæmi um hvernig litlu bútarnir voru settir
í rásirnar í spýtukubbunum.

Eftir morgunverð á hótelinu fór dagurinn
allur í fundi í fundaherbergjum á hótelinu. Farið var yfir módelið sem við notum til að
skoða og greina landssæði og einkenni þeirra. Við skoðuðum dæmi um svæði og það
veragert með því að skipta hópnum í þrennt og í hverjum hópi setti einhver fram
spurningar eða óskir varðandi sitt svæði en hinir í hópnum áttu að spyrja og benda svo á
leiðir. Í lokinn átti fyrirspyrjandinn að segja eitthvað um það hvort þetta hafi verið gagnlegt.
(aðferðir kallast codevelopment).
Eftir hádegisverð á hótelinu var svo farið yfir mörg praktísk atriði varðandi afganginn af
verkefninu. Því lýkur á fundum á Reunion eyju í Indlandshafi í maí 2019 og í Brussel í júní
2019.
Einhverjir úr hópnum tóku flug þennan
eftirmiðdag en aðrir morguninn eftir.
Eins og venjulega fórum við saman í
kvöldverð. Þetta kvöldið fórum við á
veitingastað sem er þekktur fyrir að
brugga bjór í kjallaranum, sá bjór er
eingöngu seldur á þessum veitingastað.
Bæði bjórinn og maturinn voru góðir og
staðurinn sjálfur er mjög hrár, húsgögn úr
þykkum plönkum og skemmtilegt
umhverfi. Busi Trecias kallast staðurinn.
Fimmtudagur 8. nóvember 2018.
Bjórbruggun í kjallaranum á veitingastaðnum.
Hildur fór eldsnemma af hótelinu á
flugvöllinn og fór heim í gegnum Osló og
með beinu flugi milli Keflavíkur og Akureyrar.
Jóhannes varð eftir og vann með Olivier og fleirum að því að skoða það sem við köllum
territorial profile / lýsingu á svæðinu í gegnum það líkan sem verkefnið hefur þróað.
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Jóhannes og Olivier unnu svo að hugmyndum um það hvernig afgangurinn af fundum í
verkefninu færu fram og hvort við værum með hugmyndir um áframhaldandi verkefni fyrir
þennan eða svipaðan hóp aðila. Svo er bara spurning hvort VMA vill vera áfram í svona
samstarfi.
Föstudagur 9. nóvember 2018.
Jóhannes fór snemma á flugvöllinn og flaug heim í gegnum Stokkhólm en nú var ekki í
boði beint flug milli Keflavíkur og Akureyrar, það er fjóra daga vikunnar.
Verkefnið InnoVET tengir saman
greiningu og umræðu um þróun dreifðra
byggða og það hvernig starfsnám kemur
inn í þá umræðu og hvaða stöðu það
hefur á svæðunum.
Okkur finnst þetta vera mjög lærdómsríkt
og ánægjulegt verkefni. Þeir aðilar sem
taka þátt hafa mjög mikla þekkingu og
reynslu af því að skoða og starfa á
dreifbýlum svæðum og við á Norðurlandi
hefðum mjög gott af því að skoða þetta.
Það munum við gera fyrir enda
verkefnisins enda þurfum við líklega að
skila af okkur nokkurskonar skýrslu um
prufukeyrslu á líkaninu með einhverjum
Hvernig væri að orlofsjóður KÍ tæki hluta af þessum
hópi sem ekki hefur séð það áður.
kastala á leigu eitthvert sumarið?
Meiningin er að fá að vita það hvort þetta
líkan okkar er skiljanlegt fyrir aðra en okkur sem bjuggum það til.
www.innovet-project.eu
Ef einhver hefur lesið eða gluggað í þetta er tilgangnum náð. Þetta er skrifað aðallega fyrir
okkur til að muna hvað við vorum að gera. En ef þetta skyldi vekja áhuga einhverra
annarra er það gott mál. Allar leiðréttingar, ábendingar, kvartanir eða hugleiðingar eru vel
þegnar, sjá netföngin okkar efst á síðunum.
Jóhannes Árnason
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