Genovaitė ir Kristina Šipelienės
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VABALNINKIEČIAI
SUKŪRĖ JAUKIUS
NAMUS
Auksarankės mezgėjos Vabalninko bendruomenės
namuose surengė parodą „Anytos ir marčios mezginių
labirintuose“.

KITA VEIKLA
Bendruomenėje organizuojami sveikatos priemonių
pristatymai, specialistų konsultacijos, teatrai vaikams,
vakaronės bendruomenės nariams.
Virtuvėje ruošiamas maistas bendruomenės narių
šventėms, miesto bei rajono renginiams, vyksta nefor
malaus vaikų švietimo būrelio „Tradicinis maistas“ už
siėmimai.
Bendruomenė organizuoja ir pati dalyvauja įvairiuo
se miestelio renginiuose: Užgavėnių, miesto gimtadie
nio, Joninių, Žolinės krepšinio, rudens derliaus, eglutės
įžiebimo.
Tradicine tapo Adolfo ir Audronės Rinkūnų sodyboje
organizuojama sporto šventė.

Pirmininkė
Dalia Strautinienė
Kontaktai:
Tel. 8 614 35 070
El. p. dstrautiniene@gmail.com
http://www.vabalninkas.puslapiai.lt/
FACEBOOK puslapis „Vabalninko bendruomenė“
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2016 m.

VABALNINKO BENDRUOMENĘ
GARSINA
Vitenė Repšienė
Gimė
1936
me
tais. Kupiškėnė Vy
tenė Vabalninke nuo
1974 metų. Dirbo Va
balninko Žemės ūkio
technikume dėstytoja.
Tikrieji jos talentai atsi
skleidė tik išėjus į pen
siją.
Jos darbai ir kolekci
jos saugomos namuo
se ir muziejuose, yra
pripažintos tautiniu pa
veldu, o auksarankei meistrei suteiktas tautodailininkės
titulas. Vytenė labai įdomi, šmaikšti ir energija trykštanti
moteris. O kiek ji žino įvairiausių dalykų iš istorijos, pa
gonybės ir krikščionybės laikų. Tautodailininkė jau pelnė
26 apdovanojimus, 7 „Aukso vainiko“ diplomus. 2 serti
fikatus (vašku marginti, skutinėti, augaliniais dažais
dažyti margučiai ir šiaudiniai sodai, žvaigždės, eglutės
žaisliukai).
2011 m. „Lino žymuo “ paskirtas už Vabalninko vardo
garsinimą.
Vydas Vareika
Vabalninko bendruomenė veiklą pradėjo 2011 m. ba
landžio 30 d. apjungdama ne tik Vabalninko miesto, bet
ir aplinkinių kaimų gyventojus. Šiuo metu bendruome
nėje yra apie 100 narių.
2013 metais Biržų Vietos veiklos grupės kietojo pro
jekto dėka buvo suremontuotas, atnaujintas bendruo
menės namų pastatas. Pirmame aukšte įrengtas posė
džių kambarys, salė, virtuvė. Antrame pastato aukšte
įkurtos patalpos parodoms rengti, amatams demons
truoti, edukaciniams užsiėmimams vesti.
Bendruomenė siūlo patalpas renginiams, konferenci
joms, trumpalaikei nuomai.

Nuo 1990 m. pri
klauso Lietuvos tauto
dailininkų sąjungai.
Pirmą šaukštą iš
drožė prieš pat savo
vestuves. Vėliau nu
sprendė
padaryti
šaukštų kolekciją.
Drožia
humoris
tines
skulptūrėles,
užgavėnių
kaukes,
dalyvauja parodose,
demonstruoja amatą.

Zita Kumpelienė
Tautodailininkė
nuo
2008 metų. Biržų rajono
ir ir Panevėžio apskrities
parodų kasmetinė dalyvė.
Suteikta tautinio pa
veldo produkto sertifika
tai veltiniams, pintinėms
juostoms, šiaudiniams so
dams, žvaigždėms, eglu
tės žaisliukams, girlian
doms ir tradicinių amatų
meistrės
pažymėjimas,
patvirtinta, neformaliojo
švietimo programa „Tradicinis amatas: vilnos, milo vė
limas”.
2016 m. Kupiškio r. Uoginių amatų centre, Biržų r.
Vabalninko bendruomenės namuose ir Kirkilų tradicinių
amatų centre pristatė personalines tautinio paveldo pro
duktų parodas, demonstravo tradicinius amatus ir vedė
edukacines pamokas .
Veda sertifikuotų tradicinių amatų mokymus.

Viktoras Mirošničenko
Tautodailininkas nuo 2000 me
tų. Biržų rajono ir Panevėžio aps
krities parodų kasmetinis dalyvis
Drožia savo pomėgiui, mėgsta
savo darbus dovanoti draugams,
pažįstamiems. Drožia šaukštus.

Renata Stalionytė
Bendruomenės namų
amatų kambario lentynoje
sukrauti už sprindį mažes
ni iš vilnos velti žaisliukai
priverčia aikčioti ne vieną.
Jų kūrėja pripažįsta, kad
tai – nelengvas, netgi kan
čių reikalaujantis darbas.

