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Foren i  ng€J l . ,  " .
Foreningen Danmark-Let lands medlemsblad udsendes
til alle medlemmer.
Indlreg og udklip er meget velkomne og sendes til redak-
tor Lis Nielsen ( l is.hazel.nielsen@skolekom.dk).  Vi  kan
ikke love at bringe aile indlreg, ligesom vi forbeholder os
ret t i l  at  redigere i  det indsendte.
Foreningen Danmark-Letland er stiftet i august lgg2 |
Ksbenhavn af en kreds af private personer med inter-
esse for Letland.
Formalet med foreningen er:
Pd alle mAder at styrke og udvikle venskab mellem det
iettiske og danske fo1k, samt oplyse om Letland.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner,
husstande, foreninger, virksomheder, kommuner, me-
nigheder, organisationer mv. med interesse for dansk-
lettiske relationer.
Foreningen er landsdakkende. De fleste arrangementer
finder sted i KobenhavnsomrAdet, men der opfordres til
lokalt arbejde ogsA andre steder i landet. Hos Fremad
Rejser, Vesterbrogade 37, 1620 Kobenhavn y tlf .:33 22
04 04, fAr medlemmer af Foreningen Danmark-Letland
rabat pA rejser til Letland.
Indmeldelse i Foreningen Danmark-Letland sker ved
henvendelse/indbetaling til kasserer Anne Fraxinus.
Foreningens girokonto er:  07 736 54.
Arskontingent:
Enkeltpersoner 200 kr
Husstande 3OO kr
Unge under 26 og pensionister 125 kr
Organisat ioner m.m. 500 kr

Bladet er denne gang redigeret
Artiklerne fra The Baltic Times
sat af Jens Helt  Hansen.
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Nyttige adresser

Letlands Ambassade i Danmark,
Rosbeksvej 17, 2IOO Kabednavn A
t l f . 3927  6000 ,  Fax .3927  6773 ,
em bassy. denmark@ mfa. gov. lv

Ambassador: Mr. Andris Razans
1. sekretar: Una Kepite
2. sekreter og konsul:
Inga Marcinkevica, consulate.denmark@mfa.gov.lv
Udenrigsministeriets hj emme side : www. mfa. gov. lv

Den Danske Ambassade i Letland,
Liela Pils iela 11, Lv-1863 Riga, Latvia
T l f .  +371  7  226  210 ,  Fax  +37 I  7  B2O 234 ,
rixamb@um.dk

Ambassador: Arnold Skibsted
1. sekreter: Katrine Nissen, katnis@um.dk
Hjemmeside : www. denmark. lv

Det Danske Kulturinstitut i Riga,
Mari jas iela 13, K.3, LV-105O Riga, Latvia
Tlf.  +37 | 7 289 994,
d-k- i1q mai l .bkc. lv

Leder: Simon Drewsen Holmbers.
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Nyt f ra The Bal t ic  Times
(udvalgt af JHH)

Baltisk dsdsrekord pi vejene i 2OO4
En bolge af dodsulykker pA de baltiske veje har placeret
Litauen overst pa listen over flest drabte pA landevej-
ene i  2004.
Men Letland har stadig rekorden, nAr antallet af indregi-
strerede biler settes i relation til antallet af dodsulykker
med koretojer som drsag til ulykken.
Ifalge indenrigsministeren var antallet af Arlige dods-
ulykker forst i halvfemserne ca. 1000 personer Arligt,
hvorefter antallet i midthalvfemserne faldt til omkring
600-800 personer arligt. I de sidste par Ar har antallet
veret stabilt omkring 400-500 personer arligt.
En forbedring pA baggrund af den kendsgerning, at der i
dag er 3 gange sa mange karetajer pA vejene.
Februer  l0 -  16 ,2005

Den lettiske fsrsteminister Kalvitis udtaler: at Let-
land vil overveje indfgrelse af love mod hvidvaskning
afpenge i  landet
Letland vil overveje, hvordan man kan indfsre angivelse
af penge som fsres ind og ud af landet.
I dag er det muligt at tage meget store kontantbelsb med
ind i landet og fore dem ud af landet uden tilstrrekkelig
kontrol. Desuden vil man overveje, i hvilke situationer
myndighederne vil kunne afkrave oplysninger om bor-
gernes pengeforhold. Banktilsynet skal ogsA opgraderes
med bl .a.  yderl igere personale.
Letland har 23 banker inklusiv en udenlandsk fil ial.
Landet fsrer blandt de 10 nye EU lalde i storrelsen af
banktransakt ioner med et belob pd242.OO0 euros per
capita.
F e b r u a r  1 0  -  1 6 . 2 0 0 5
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Baltiske offshore olieressourcer er plantagt til at
blive delt 5O-5O
Letland er vill ig til at deie olieressourcerne lige over med
Litauen i henhold til grensedragningsaftalerne omkring
havomraderne. Ifalge regeringsembedsmrend er det nsd_
vendigt med en serskilt aftale om olieressourcerne ud,
over den indgAede aftale om havgrenserne.
lfalge eksperter er det muligt, der findes olie i grense_
dragningsomrAderne, og derfor er det sA vigtigt med en
aftale om fremtidige efterforskning af olieforekomster.
Februar 17 - 23, 2OO5

Baltiske aktier satter rekord i verdistigning og en-
den er ikke til at fA oje pi
Det skyldes iser spekulation i aktieovertagelser pdbar_
serne i alle 3 baltiske lande.
24. Febntar - 2. marts 2005

Vejen til l iberalisering af det lettiske jernbanenet er
Abnet
Den lovmessige ret til l iberalisering af jernbanenettet
blev fastlagt ved indtradelsen i EU i 2OO4.
Letland begrndte at rekonstruere sit jernbanenet i 2000.
Jernbanen blev opdelt i flere separate enheder for at
kunne arbejde mere rationelt.
Der er ogsA Abnet op for flere uaJhengige udbydere af
jernbanedrift fra udlandet.
Samlet vil rekonstruktionen af jernbanenettet betyde en
storre effektivitet og finansiel ydelse med tilretteleggel-
sen af separate forretningsomrAder for passager og gods_
transport.
24. Februar - 2. marts 2005
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Lettisk og tysk politi har afslsret en stor internati-
onal cigaretsmuglerring
Der blev arresteret 10 forskellige nationaliteter i en ak-
tion, som omfattede 5O steder og med deltagelse af om-
kring 600 politibetjente.
Smuglerne havde opkobt 242 tons tobak i Tyskland, og
herefter afskibet det til Letland, hvor forfalskningen
fandt sted. Resultatet blev en produktion af 285 millio-
ner cigaretter, som herefter blev solgt videre i EU lande.
Fangsten var resultatet af 2 Ars efterforskning.
3. Marts - 9. marts 2005

Mobilnetudbyderen Alina byder pi ny lettisk licens
Der var kun tA udbydere som havde budt pA den tredje
licens. Arsagen hertil er, at Letlands befolkning er li l le
med kun 2,3 million indbyggere og markedet er allerede
dekket 6O"h .
3. Marts - 9. marts 2005

Visafri rejser til USA er tet pi at blive en realitet
Den lettiske ambassador, Riekstins, for USA, udtaler, at
i lobet af 2 dr vil der blive Abnet op for visafri rejser til
USA. De amerikanske myndigheder har krevet, at kvali-
teten af de lettiske pas forbedres.
Et andet krav til lande, som onsker at opnA visafrihed,
er kravet om, at maksimum 3% afslag pA visa til USA er
tilfrldet for ansogerlandet.
10 .  Mar ts  -  16 .  mar ts  2005

Estland og Letland fsrer i EU pi opsving i turismen
Letland havnede pA tredje pladsen i EU hvad ang6Lr til-
vakst i antallet af overnatninger pr. turist, som udgjorde
1.45 mil l ioner overnatninger.
Letland blev kun overgAet af Polen r,r.red 14.2 millioner
overnatninger og Estland med 2.5 millioner overnatnin-
ger sidste ar ifoige Eurostat.
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De relativt lave omkostninger i Letland gives som en af
flere mulige forklaringer pA opsvinget i turismen.
1O. Marts -  16. marts 2O05

Flyforbindelse til Liepaja vender tilbage efter 6O irs
afbrydelse
Letlands nationale flyselskab AirBaltic har pianer om at
Abne direkte flywninger mellem Riga og Liepaja fra den 4.
april .
Den lettiske transportminister Slesers udtaler, at den
nye rute vil hjaelpe med at oge vaksten i den vestlige re_
gion og oge attraktionen for investeringer i omrAdet.
17 - 23 marts 2005

Skonhed : en voksende branche
Firmaet Ba,ltic Cosmetic Holding, en sammenslutning af
beauty shops vi l  borsnoteres i  2006.
Firmaet kontrollerer 2l cosmetic shops i Letland og
markedet er i vakst.
I gennemsnit bruger letterne 42 euro arligt pA kosmetik
medens de gamie EU landes indbyggere i gennemsnit
bruger 747 euro Ariigt pA kosmetik.
24 -30 marts 2005

Bankerne anbefaler, at man bruger skatteover-
skuddet fornuftigt
Det skattemaessige overskud skal udelukkende bruges
til at nedbringe Letlands gald pA statsbudgettet ifolge
Den lettiske Nationalbanks direktor.
Dette Ars statsbudgets underskud er budgetteret til
134,5 mil l ioner lats el ler 1.7 procent af statsbudgettet.
24 - 30 marts 2OO5

Den amerikanske president Bush planlagger et be-
sog til Letland
Den amerikanske prasident George Bush udtalte sidste
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uge at han vil besoge Letland den 6-7 rnaj for han an-
kommer tii Moskva for at fejre 60 Ars dagen for bekam-
pelse af Nazisternes nederlag.
Besoget af den amerikanske president har en meget vig-
tig symbolsk verdi, idet USA aldrig har accepteret ind-
lemmelsen af de baltiske stater i Sovietunio;ren .
M a r t s 3 l - 6 a p n | 2 0 0 5

Letland fir en flydende gas terminal
Forbruget af naturgas i Letland er stigende.
Terminalen er indrettet pA at kunne hAndtere skibslad-
ninger fra Rusland og Norge.
Terminalen har en kapacitet pA 500 millioner kubikme-
ter gas pr.  ar.
M a r t s 3 l - 6 a p n | 2 0 0 5

Det litauiske atomkraftvark Ignalina advarer Let-
land om svaere tider fremover
Nar den anden enhed af det litauiske atomkraftverk
lukker i 2OO9, vil Letland befinde sig i en vanskelig situ-
ation pA energiomrAdet.
Enten ska,l Letland kobe elektricitet fra Rusland eller
bygge et yderligere kraftvark selv.
Et kulfyret kraftvark kan kun producere 0,5 - 1,0 pro-
cent af det totale energibehov.
Et alternativ vil vaere at hjalpe Litauen med at bygge et
nyt atomkraftverk.
Dette vi l  koste ca. 1.5-3.0 mi l l iard euro og krreve, at al le
3 baltiske stater bidrager okonomisk til oroiektet.
7 -  13 apnl 2005

Ifalge Eurostat vil de baltiske lande msde en hird
udfordring i det faldende fsdselstal fremover
Alle 3 baltiske iande vil opleve en faldende fodselsrate
frem til Ar 2050, i Letland et fald pd 19ok .
De mest fremtredende Arsager er en stigende aeldrege-
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neration, en koncentration i byerne, faldende fertilitet
hos befolkningen og familiens storrelse.
14 - 20 apri l  2OOS

Letlands nyindsatte ambassadsr i Danmark
Andris Razans havde indbudt Foreningen
Danmark-Letlands medlemmer til reception 26.
maj.
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Arsberetn i ng 2OO4-2OO5
aflagt af formanden Kirsten Gjaldbaek ved generalfor-
samlingen 28.apri l  2005:

Det forlobne Ar har vaeret et godt Ar, hvor foreningen
igen har veret involveret i mange forskellige aktiviteter.
Samtidig har det jo for Letland vaeret et meget betyd-
ningsfuldt 6rr med optagelse i bAde NATO og EU.
Jeg vil berynde med at udtrykke en stor tak for besty-
relsens engagement i foreningsarbejdet.
Vi mrerker til stadighed styrken i, at vi hver iser har et
personligt samarbejde med Letland, og at det er pA sA
forskellige felter, det giver bredere diskussioner, nAr vi
orienterer eller kommenterer diverse begivenheder.

Naste punkt skal sA handle om medlemmerne:
Det er gledeligt, at der kommer sA forholdsvis mange til
generalforsamlingen, selvom medlemsskaren er spredt
ud over hele landet.
Kassereren har optalt medlemmerne (de, der har betalt)
sA ledes  pr .  27 .4 .2OO5:
Personlige: 47
Husstand: 16
Pensionister:  3O
Organisationer: ialt 14, heraf 9 kirker/menighedsrAd, 2
kommuner, 1 virksomhed, 1 fagforening og 1 skole.

Ial t  har vi  IO7 medlemsskaber.  (+ g i  restance = 115,
som er mere relevant at sammenligne med sidste Ar, pA
t i lsvarende t idspunkt stod der pA medlemsl isten: 125
men vi var senere pA det med kontinsentindbetalin-
gerne)

Der er altsd sket et reelt fald pA omkring 10 medlems-
skaber - det er helt normait, og ofte tAr vi nesten det
samme antal nye medlemsskaber i arets lob. Dog mA vi
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nok konstatere, at der er sket et li l le fald. Igen i Ar mA vi
konstatere, at nAr en person skifter job, sker det typisk,
ai vedkommende melder sig ud. Andre har mAske mistet
interessen eller finder ikke foreningen interessant. Of-
test fAr vi ingen begrundelse - blot en udmeldelse.

De i07 medlemsskaber dakker over ldngt flere ',hove-

der", idet en husstand jo er mere end en person, og flere
pensionistmedlemsskaber dekker over pensionistpAR.
Ligeledes tAr vi med de forholdsvis mange kirkemed-
lemsskaber vores nyheder og blad ud til en ret stor
mangde mennesker omkring i hele landet.
Og dertil kommer jo, at mange enkeltmedlemmer repra-
senterer en lokal dansk-lettisk forening, der igen har et
an ta l  med lemmer ,  sa . . . .
Jeg er selv gAet over til, nar jeg bliver spurgt om forenin-
gens storrelse at fremhave, at vi er en paraplyorganisa-
t ion!
Selvom selve ta,llet mAske ikke svinger sA meget, er der
dog en stadig udskiftning bl.a. fordi vi ogsA har ryddet
op blandt de medlemmer, der efter personlig rykker sta-
dig ikke har betalt sidste Ars kontingent.
Udgifterne til bladet vokser jo p.g.a. portostigninger og
trykomkostninger, der ogsA bliver storre, sA derfor synes
vi ikke, at man skal kunne kore pA frihjul og fA dette
blad gratis i flere Ar. Da vi jo ikke har veret inde under
nogle af de forskellige serordninger vedrorende postom-
deling af fag- og foreningsblade blev vi heldigvis ikke
ramt af de rendringer, som den ny lovgivning har med-
fort, men "kun' af de almindelige portostigninger.
Jeg hAber, jeg har forsamlingen med mig, nAr jeg benyt-
ter lejligheden til her at takke Inger meget for hendes
store arbejde med det blad, som virkelig er vores ansigt
og aktiv ud ad til. Inger har valgt at gA ud af best5rrelsen
nu for at tA mere tid til alle hendes interesser, men vi
beholder hende heldigvis som medlem af foreningen og
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ser da frem til stadig at fA spendende informationer om
og fra hendes forbindelser i Letland.
TAK.

Vi har i det forgangne Ar fAet ststte fra Tipsmidlerne til
at sende to containere afsted i efterAret 2OO4 til et nyt
socialcenter i Limbazi. Som I vil have set i sidste num-
mer af bladet er der ogsA kommet en stor tak for det
modtagne. I den sidste container var der ogsA ting til
Foster Family organisationen i Riga (omtalt i bladet tidli-
gere, en forening for familier med plejeborn).
Selve det at sende containere over med ting er blevet
uendeligt meget lettere efter at Letland er blevet et EU-
land, Annes bemerkninger da vi forste gang oplevede
dette var virkelig slAende, "alt det bovl man pludselig var
fri forl"
SA det er ikke p.g.a. papirnusseriet, at vi nu har stoppet
bAde ansogningerne om penge til transporter og selve
transporterne, men det sker efter en vurdering af, at det
er blevet meget mere specifikt, det der er brug for, end vi
kan samle ind ved vore normale procedurer. PA landet
vil der stadig vere grupper, der har behov for hjelp,
men det er meget svart at finde kontakterne og at yde
den hjaelp, der egentlig er behov for. I byomrAderne er
der allerede sket en sA stor udvikling, at det nu er de
egentlige socialt udsatte grupper, der kunne have hjalp
behov, men der er heldigvis mange storre organisationer
i gang.
Vi har nu fAet de sidste ting af sted, som stod i Annes
lade, men sA stopper vi ogsA derefter.
Og samtidig benytter jeg lejligheden til at sige mange
tak, tak til Anne for det kampestore arbejde hun har
udfort i hele Foreningens levetid for at samle, opbevare
og sende de mange kubikmeter "alt-muligt" til Letlanc.
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Vores samarbejdspartnere :
Vi har fortsat en vaeldig god kontakt til den lettiske Am_
bassade, og biev meget venligt modtaget af Ambassailor
Indulis Berzins, Desverre blev han jo allerede i januar
2005 forflyttet til London, sA samarbejdet blev kort. For_
manden deltog i den officielle afskedsreception for ham
og gav ham en lil le erindringsgave fra Danmark. Ved den
lejlighed bad han mig hilse hele foreningen og takke
medlemmerne for den demokratiske indsats, som han
betegnede vores samarbejder som. Han var meget impo-
neret over at opleve et sA folkeligt funderet foreningsar_
bejde og tog den oplevelse med som en erfaring fra Dan_
mark!
Jeg fAr stadig mange opringninger, der er henvist fra
ambassaden, og hvis ikke ambassaden har henvist, ja
sA har man fundet frem til mit nummer, enten pA Inter_
nettet eller i en telefonbog.
I det forgangne Ar har der vreret rigtig mange journali-
ster fra forskellige medier, der gerne ville settes i kon-
takt med letter, her eller der. Nogle har jeg sendt videre,
andre har jeg givet ideer til, hvor de selv kunne opsoge
mere viden.
Det er pA den ene side fint, at sA mange bliver opmrerk-
somme pA at foreningen eksisterer, pA den anden side
kan opgaverne ogsA blive for specielle! F.eks. en journa_
list, der bAde navner mit navn og foreningens navn sju_
sket/forkert, og som lige skal bruge en, der kan tale let-
tisk til et quizprogram pa en ikke defineret radiostation!
Han blev sendt videre til ambassaden, sA mAtte de jo se,
om de syntes det var seriost nok til at ulejlige nogen O

Der er foredragsvirksomhed hos andre organisationer,
somme tider er man med fra planlegningens begrndelse
og sommetider gelder det om at springe lynhurtigt ind
pA et afbud. Det er efter min egen opfattelse en ud.mer-
ket lejlighed til ogsA at fortelle, at vores forening findes.
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I efterAret lavede vi en lordag et arrangement for 6 unge
letter, der var pA 1O-ugers ophold pA Roskilde Slagteri-
skole. Vi viste dem lidt rundt i Ksbenhavn, spiste sam-
men med dem og formidlede derved forhAbentlig ogsA en
fornemmelse af, at de var velkomne her i landet, at der
var mennesker her, der interesserede sig for Letland, og
de fik lejlighed til ud over studierne ogsA at vere lidt tu-
rister (der blev taget fine bilieder ved den lil le havfrue til
brug for familiernes fotoalbums!). Vi hAber, at der ogsA
frem over kan dukke lignende opgaver op.

Vi har fortsat god forbindelse med vores Sosterforening i
Riga, jeg havde i sommeren 2OO4 mulighed for at vare
sammen med Sosterforeningens bestyrelse i Riga. Jeg
forsoger, nAr der er mulighed derfor, at forsyne den
dansktalende Ingrida Kronberga med danske aviser og
blade, sA hun kan holde resten af bestyrelsen a jour

med, hvad der sker i DK. Ligeledes sendte jeg pA For-
eningens vegne en hilsen i sidste uge, da Maija Beh-
mane, som har veret i deres bestyrelse i hele forenin-
gens tid, fyldte B0 Ar.
Sosterforeningen pianlaegger en Danmarkstur til Jylland
og Fyn i juni i Ar, og de har haft lidt sporgsmAl angAende
forskellige steder, de gerne ville se, som jeg har fundet
informationer om, bl.a. en tidiigere flygtningelejr fra
1945 i Thisted, hvor en del baltere kom til at opholde
sig.

Hvad har vi sA lavet for vore medlemmer i det forlobne
a r /

Til generalforsamling 2OO4 havde vi lejlighed til at hore
en lettisk organist fortelle lidt om sig selv og spille for
o s .
I efterErret 2OO4 medvirkede og deltog vi i en rrekke
"Osterso-aftener" i Filipskirken pA Amaqer. Vi stod selv
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ror arrangementet i november, hvor der bade var lettisk
mad, kort foredrag ved ambassadar Berzins og musi_
kalsk introduktion til Letland ved Anita yizini. Fra arle
sider er det en aften, der er blevet meget rost, og vi
havde vist ogsA selv en god fornemmelse af, at al SO_OO
deltagere havde nydt arrangementet.
Vi har en del gange haft mulighed for at deltage i andres
arrangementer, udstill inger, moder, koncerter. Der har
varet lettiske korkoncerter i forbindelse med Vallens-
bekkoret, med Glostrup damekor, med SAS_koret, og
der var lettisk kunstudstilling pa Lyngby Hovedbibliotek.
Men vi har et enkelt problem i forhold til disse invitatio-
ner: for det meste kommer de sA sent, at vi ikke kan nA
at indbyde gennem bladet. Vi har flere gange talt om, at
det ville vare utroligt godt, hvis vi havde en mailingliste,
sA vi let kunne sende en email ud, nAr vi modtog of,ty"_
ninger om interessante muligheder, og evt. og"ih"rri"
telefonnumre til dem, der gerne ville have besked, om
koncerter eller udstill inger. Meget fa har benyttet sig af
det, men Anne Fraxinus modtager stadig gerne henJen_
delser fra dem, der vil pA sAdan en liste.
Det er dejligt, at foreningen efterhAnden er sA kendt. at
man henvender sig til os, men det er ergerligt, at vi har
svert ved at videreformidle oplysningerne. Jeg kan her
allerede afslore, at der pa Kastrup Hovedbiutiotek bliver
bAde udstillinger og arangementer om Letland i okto_
ber, og da de har henvendt sig sa tidligt, nAr vi ogsA at
fA datoerne ud med bladet.

Foreningens deltagelse i arrangementer
Vi er igen i Ar representeret i udvalget der arrangerer
NGO-konferencerne under OstersorAdet, konfe...r...,
2OO4 fandt sted i Pdrnu i i slutningen af april, nogle vil
huske, at jeg kunne fortelle om dette mad.e ved sidste
generalforsamling. Jeg deltog som reprasentant fra for-
eningen, og der var desuden et par af vore medlemmer.
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der deltog som representanter for andre organisationer.
bl.a . fra Foreningen Norden [a, NGO-arbejde er i l;raj
grad bAret af Tordenskjolds soldater!).
Jeg er fortsat med i den danske forberedelseskomite, og
planlegger at deltage i konferencen i Gdansk i maj. I
November var der en dansk NGO-Forumkonference i
Hvidovre, hvor det ogsA var muligt for andre at deltage,
hvor vi ud over at blive orienteret om forskellige okono-
miske muligheder for foreningerne ogsA fik lavet vedteg-
ter og dermed formaliseret dette "NGO-paraply-samar-

bejde" noget mere, sA det ogsA kan blive muligt bAde at
agere mere officielt, i politisk sammenhang og i ansog-
ningssammenhenge. Det er fortsat et samarbejde for
foreninger, hvor vi ikke betaler medlemskontingent, og
dermed ikke har nogle okonomiske forpligtelser, men
hvor vi kan fA gavn af at kunne trekke pA andre for-
eningers viden, kunnen og ideer. Vi har i den danske
NGO-gruppe besluttet at satse pA et narmere samar-
bejde i Arets lsb, sA man f.eks. inviterer til hinandens
arrangementer, og ogsA er sammen om at afholde f.eks.
disse kulturelle aftener i Filipskirken.

Som det gerne skulle vere fremgAet af dette, er dette en
forening, der arbejder pA mange fronter og pa mange for-
skellige mAder.
Jeg mener, det er en levende forening, at der stadig er
brug for os i samarbejdet med Letland og i arbejdet i DK
med at videreformidle erfaringer. Desuden mener jeg, at
den form for politisk vinkel, at vi er en folkelig forening,
der prover at hjalpe med til opbygningen af civilsamfun-
det og demokratiet i Letland ved at dele vores erfaringer
med vores venner der, samtidig med at de setter sporgs-
mAlstegn ved vores levevis og tankemAde, sA vi ogsA selv
mA forholde os dertil, er en meget vigtig sag i den ver-
den. vi lever i i dag. Fra mange sider, isar politisk/oko-
nomisk lyder det jo ofte, at nu er ostlandene jo kommet
ind i EU. og sA er der vel ikke brug for mere "demokra-
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tisk udviklingsstotte", f.eks. er Demokratifonden jo ble-
vet afviklet i den form, som vi hidtil har kunnet bruge til
at gennemfare rrrange studiebesog med.
SA let er det nu nok ikke, det er jo efter den forste eufori
Iangsomt blevet hverdag igen, og mange opdager, at nok
er man blevet medlem, men der er meget, der skal byg-
ges op og stabiliseres, og det er ikke bare sAdan lige at
tage til vesten og tjene store penge. Den omtale af Let-
land som vi hyppigst ser i danske medier nu, gAr jo pa
billig arbejdskraft, uden de rigtige til ladelse, og den pro-
blematik er vi vist forst lige begrndt at arbejde med. I
Sverige er man allerede i gang med de forste sager ved
de faglige voldgiftsdomstole, og derhen kommer vi nok
ogsA.
Desuden er der en tendens i danske medier til, at rejser
til Riga bliver flot omtalt som shoppingture, danskere
skal tage derover og ga pA de fineste restauranter og
kobe ind i de fornemste modehuse, sA har man veret i
Riga! Jeg har meget svert ved at genkende "mit Letland,,
i de beskrivelser. Det er skam rigtigt nok, at stederne lig-
ger i Riga, men det er meget fA letter, der kommer derl
Sd mon ikke vi ogsA skal til igen at forklare vores om-
gangskredse lidt om, hvad vi kender til den helt almin-
delige dagligdag i det land, og dermed egentlig ogsA lidt
om, hvorfor sA mange hAber pA en bedre levestandard
ved hjelp af de arbejdspladser, som EU-medlemsskabet
ogsA skulle skabe: i Letland og for letter i andre lande.

Vi er i bestyrelsen stadigvek meget Abne for ideer til ak-
tiviteter i Foreningen, til emner, som vi skal tage op, en-
ten pA moder eller i bladet, og vi hAber meget pA inspira-
tion til at holde Foreningen i gang med tidssvarende
aktiviteter. KG
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Den nye bestyrelse har konstitueret sig og kommer efter
generalforsamlingen til at se sAdan ud.
Fra venstre overst
Helge Andersen, Kirsten Gjaldbak, Anita Yizina Nielsen,
Anne Fraxinus
og nederste rekke fra venstre
Jytte Norgaard Helio, Jens Helt Hansen og Lis Nielsen.
Anne Mette Johannsen var rejst pA ferie til USA da bille-
det blev taget, sA hun mangler.
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Regnskab
Resultatopgorelse 1.

Omsetning
Projekter
Bruttoresultat
Salgsomkostninger
Administrationsomk.
Driftsresultat
Finansielle indtegter
Resultat for skat
Arets resultat

januar 2OO4 - 31. december 2OO4
Note 2OO4 2OO3

1
z

4

^ l  .  t

80 .969
3 5 . 1 0 3
45.866
1  3 . 5 5 9
2 9 . 4 r B
2.889
?4.

2.923
2.923

kr.
67.539
28.771.
38.768
r6 .328
1 3 . 5 1 3
8 .827
2 3
8 .850
8 .850

Balance pr .  31.

AKTIVER
AKTIVER 1 ALT

december 2OO4
Note 2OO4

4 8 . 9 1 3

2 1 . 8 8 5
2 . 9 2 3
24.808

6 .950
5 .398
r1.757
24 .105
24 .105
48.9r3

PASSIVER
EGENKAPITAL
Primo
Overfort overskud
Egenkapita-l i alt
G,€LDSFORPLIGTELSER
Forudbetalte konting. for 2005
Ej forbrugt, Tips- og Lottomidler
Skyldige omkostninger

Geldsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

2003

36.230

1 3 . 0 3 5
B.B50
2 1 . 8 8 5

400
3 .OO0
10 .945
14.345
r4 .345
36.230
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Noter

Note 1 Omsatning
Kontingenter
Tilskud fra Tips- og Lottomidler
Salg af bager
Salg af kort
Modtagne bidrag
Indsamlinger

Note 2 Projekter
Transport af udstyr

Note 3 Salgsomkostninger
Tryksager/ medlemsblad o. l.
Porto
Baltic Times

Note 4 Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Internet
Telefon
Gebyrer
IT-udstyr
Generalforsamling og moder
Konference NGO
Gaver
Arrangementer
Rite Hojskole kontingent
Diverse

2004
kr.

27 .O25
52.602
190
140
1 8 5
827
80.969

3 5 . 1 0 3
35 .103

6 .796
5 .477
1 . 2 8 6
13.559

1 . 5 1 0
865
2 .400
432
1 7 . 5 0 0
r .o37
3 .500
749
r . 2 7 6
1 5 0
- t

29.4La

2003
kr.

29 .500
30.000
620
242
1 . 8 0 0
5 .377
67.5�39

28.771
24.77L

9 .32s
7 .005
0
L6.328

2 .817
7BO
2.400
508
0
2 . 4 5 2
3 .000
7 2 7
o
740
1 9 5
13 .613
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Cowi-projekt
COWI skal hjelpe Letland med at implementere EU pro-
gram om grrenseoverskridende samarbejde med Rusland
og Hviderusland.

Letland trAdte sidste ar ind i EU og udvider i den forbin-
delse deres deltagelse i EU's grenseoverskridende, tvar-
nationale og interregionale samarbejde (det samarbejde,
der benavnes Interreg I I I ) .

I forbindelse med det grenseoverskridende samarbejde
skal COWI sammen med Vestsjellands Amt give de to
lettiske grenseregioner, Latgale og Vidzeme, en hjel-
pende hAnd med at fA opbygget de kompetencer, der
skal til for at fa et velfungerende Interreg program op at
kare.

Projektet, der sammenlagt er pA smA € 1,2 rnio.,Iaber de
neste tretten mAneder og vil primart trekke pA COWIs
kompetencer indenfor Cross-Border-Cooperation og In-
terreg prograrnmerne. Opgaven vil helt konkret gA ud pA
at udvikle lettiske lokale og regionale udviklingsrAd og
bistA en rekke offentlige og private aktarer, der har en
interesse i regionernes udvikling. Indholdsmessigt er
der tale om traningsaktivitet kombineret med indsatser
i forbindelse med identifikation, facilitering, forberedelse
og gennemforelse af kommende grenseoverskridende
samarbejdsprojekter.

Interreg IIIA i Letland
I perioden op til optagelsen i 2OO4 deltog letterne som
ikke-EU medlem i det tvaernationale og interregionale
samarbejde i Interreg regi. Arbejdet begrrensede sig dog
til deltagelse i to af de tre strenge i Interreg programmet,
hvilket var henholdsvis det tvernationale (Interreg IIIB)
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og det interregionale ( Interreg I I IC).

Den tredje streng under Interreg programmet (Interreg
IIIA) retter sig mod det nrere granseoverskridende sam-
arbejde. Konkret drejer det sig i Letland om to program-
mer. Det ene omhandler samarbejdet med Letland, Est-
land og Rusland. Det andet omhandler Letland, Litauen
og Hviderusland.

Projektholdet
Opgaven blevet vundet i et konsortium bestAende af
Vestsjrellands Amt og COWI (leadpartner). Konsortiet
bliver bistAet af det lettiske konsulentfirma Gruoa 93.
Projektleder er Soren Adamsen

Ina ra
Gal le r i
Gl .  Lejre
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Generalforsamling i  Rite
Traditionen tro holdt Rite Tautskola
samling i Kr. Himmelfartsferien.
Det var den forste generalforsamling, hvor
organisering har fungeret.

generalfor-

den nye

Der er nu tre selvstendige organisationer bag: 1. Den
danske stottegruppe, 2 Den lokale stottegruppe i Rite og
3. ACC som betyder Association for Co-mu"ity Colleges
og er en international hojskolebevagelse som man kan
lese mere om pA www.acc.eu.org.
Hver organisation fortalte om, hvordan de har brugt hoj_
skolen i det forlobne Ar.
Her kan n€vnes: sommercamps for barn, ugentligt mo_
dested for lokale, stadig mest kvinder, compiterk"urser,
engelskkurser, pilefletning, kurser for unge omkring de_
mokrati og europaisk udvikling.
Bygningsmessigt nyder vi nu, at der er rigeligt med
vand og i dagene efter generalforsamlingen lytkedes det
for isar Niels Henriksen og Eskild W. aL fA etableret 3
brusere, der bAde giver varmt og koldt vand. Et serdeles
stort fremskridt.
Henrik Mollerup hostede pil i haven, sA der er forberedt
til neste vinters pilekurser, og der blev sAet og plantet.
Da det regnede en del gik Henrik i ly i den tidligere le_
rerbolig for at rense kakler fra en af de ovne, dJr var un-
der nedbrydning.
Det var ogsA tidspunktet, hvor vi kunne markere, at alle
gulve nu er lagt, sA alle kvadratmeter pA skolen nu er til
at benytte. En rigtig dejlig fornemmelse.
Skolen har fAet sin egen minibus med plads til 12 perso_
ner. Niels Bendix har i lang tid haft buisen stAendl i
Danmark og i lobet af foriLret lykkedes det at fA den
sendt til Letland og kort for generalforsamlingen blev
den registreret med lettiske nummerplader.
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I sommer vil der ikke vaere de traditionelie sommer-

camps, da lederne, de unge piger fra ACC i Riga har

mAttet melde fra pii. grund af meget andet arbejde' De

har gjort en krempe indsats gennem 5 Ar'

Vi forsoger at arrangere noget pA en anden mAde, idet

der er godt brug for aktiviteter for bornene i den lange

sommerferie.
Vi har haft besog af B svenskere fra Vara Folkhogskola

ner Goteborg, som vi samarbejder med i et Grundtvig-

projekt fra EU. Det var hyggeligt og meget lrererigt for

tAae aanske og svenske hojskolefoik at se hvordan skole

ogsA kan laves. Vi hdrber pA udbygning af dette felles-

skab.
Avrige ting i den kommende tid:

Kurser for unge omkring europeiske forhold' fiuni og

august), Besog af KreicburgaZlkeri og Benny Andersen

med kontakt og aftale med Jess Dahl' Besog fra BAring

Hojskole, der ogsA er samarbejdspartner i Grundtvig-

projektet.
tlt g..r..u.lforsamlingen blev der valgt ny bestyreise: Bri-

gitta Lace, Jannina Bicolei, Irena Butkus, Inese Ardone,

Niels Henriksen, Elsmari Furuwall' Niels Bendix'

Da jeg siutter mit job pA Langeland pr. 1. juli, vil jeg nu

kunne vrere mere i Letland med forhabentlig storre akti-

vitet til falge.

Niels Bendix Knudsen

Hjemmesiden vil snart blive opdateret.

Sidste 3rs ablekampagne pB sommerleiren pE Rite
organiseret af  de unge piger fra ACC i  Riga
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Sgsterforeningens tur t i l  Danmark
Sosterforeningen Letland_Danmark planlegger en rejsetil Danmark. Vi har tAet brev om at de ""d;;;;;;"
14. juni og starter i Tonder. Herfra gAr turen iiilr;__kloster, Ribe og til viborg, hvor der bliver overnattet. FraViborg gar turen videre tit trri"t"a og skagen og nesrennat soves der i Arhus den 16. juni. Neste"Aag S,".i*letterne med at besoge ,'Den glmle by" og korer sA videretil Jelling, vejre og slutter aalen i odense, hvor man virbesoge gamle venner.

Den 17. juni vil man se Odense by, derefter kores der tilLangeland, hvor 
1lan 

gerne vil se gods"t Tr;;k;.;overnatte i Rudkobing. Dereft". g", turen hjem. Det irarIngrida, som skulle have veret fr,ia. pA turen. Hun erdesvarre blevet syg, sA der vil rrlre endringer i pla_nerne. MAske vl aet blive noJv."aig, for os at stotte sz_sterforeningen og det kan vere vi vil rette henvendelsetil,nogle afjer for hjelp.
ref. LN
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Et afvorl igt opggr med historien

Kommentar i Kristeligt Dagblad 9. maj 2OO5 af
Uffe Ellemann-Jensen
I dag vil Moskva opleve den storste fest, byen nogen-
sinde har set. Sejren over Nazi[zskland for 6o Ar siden
vil blive fejret, og de menneskelige ofre for dette mAl
eret.
Sir vidt er alting i orden. Men nogle nationer melder af-
bud til festen. To baltiske presidenter har besluttet at
blive hjemme, fordi deres vaerter ikke er vill ige til at ind-
romme, at historien om Anden Verdenskrig handler om
andet end sejren over Hitler: Deres folk har mAttet doje
med et halvt dLrhundredes besrettelse pA grund af en af-
tale indgAet far krigens udbrud mellem Hitler og Stalin,
den sAkaldte Molotov-Ribbentrop-pagt fra 1939, som
deite Zsteuropa mellem Nazi-tyskland og Sovjetunionen.
Jeg beundrer den tredje baltiske president, Vaira Vike-
Freiberga fra Letland, der har besluttet at tage til Mo-
skva, are hvad bor reres, og ta-le hojt om det, der ikke
bor skjuies. Hermed demonstrerer hun den strerke posi-
tion, hendes land har indtaget som medlem af NATO og
EU, og hun vil vrere den, der vandrer pA moralsk fast
grund.
Det er en skam, at nutidens russiske lederskab har
valgt ikke at fordsmme Molotov-Ribbentrop-pagten, der
skadede udviklingen af hele den baltiske region gennem
sd mange Ar og stadig er kiide til en politisk forurening,
der truer med at forgifte forholdet mellem naboerne om-
kring Ostersoen. Jeg har svert ved at acceptere dem,
der simpelt beskriver Molotov-Ribbentrop-pagten som et
middel til opbygning af sovjetisk national sikkerhed.
I Ostersoregionen har vi en serlig vanskelig historie at
bearbejde, nAr vi ser tilbage pA de seneste 90 ar. Efter
afslutningen pA forste Verdenskrig og den gamle orden
- "Die Weit von Gestern" - oplevede Ostersoresionen
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blodige revolutioner, forfardelige borgerkrige, fascisme,
kommunisme, folkedrab, besattelser, undertrykkelse,
terrorisme, deportationer -alt muligt, i vores del af ver_
den har vi absolut haft vores del af alle den moderne hi-
stories radsler. Da den kolde krig sluttede, syntes det
klogt at slA fast, at "historien var slut." Men hvis vi tror
pA det -hvis vi legger lAg pA historien og efterlader den
bag os -laber vi risikoen for, at historien vil gentage sig
selv med alle sine redsler.
Derfor er vi nodt til at affinde os med historien, isar i
Ostersoregionen, hvor et sAdant opgar er en fundamen_
tal forudsetning for at opbygge gensidig tillid og saln€*-
bejde. Onsker man at begrnde pA ,,nye kapitler; i forhol-
det mellem gamle fiender, kan man ikke bare lukke de"gamle kapitler" ved at benegte eller fortrenge histo_
rien. Det kommer der ikke noget godt ud af -og vi har set
nok af den slags tidligere.
Gennem alt for mange Ar var omrAdet omkring Aster_
soen en blindgrde pA det poiitiske Europakort, delt af
Jerntappet. Den var ikke noget "fredens hav", som dets
kommunistiske propaganda forsogte at beskrive det,
men derimod et hav af trusler, af usikkerhed og tabte
muligheder.
For Danmark betod Anden Verdenskrigs afslutning et
gensyn med frihed og demokrati, og vi kunne bruge re_
sten af det 20. Arhundrede pA at styrke verdens frihed,
og sikre den med velstand. Men for de tre baltiske lande
ledte afslutningen pa Anden verdenskrig til et halvt ar-
hundredes besettelse og tabte muligheder. I dag kender
vi Arsagen: den hemmelige protokol til traktaten orn
ikke-aggression mellem Sovjetunionen og Nazit5rskland,
underskrevet i 1939 og kendt som Molotov-Ribbentrop_
pagten, der definerede interessesfererne for de to dikta_
turer i Osteuropa. Den forte til krigen mod Finland, be_
settelsen af de baltiske lande, angrebet og delingen af
Polen, og sandsynligvis ogsA besattelserne af Noige og
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Danmark. Denne omfattende pagt fik kort sagt enorm
indflydelse pa vores regions historie frem til i dag.
Derfor vil den blive ved med at plage os. Den vil fortsat
forstyrre almindelige relationer mellem landene i denne
region, der har sA meget ubrugt potentiale, sA lenge vi
ikke tager et oprigtigt opgar med den. Vi skal debattere,
anerkende, fordomme - hvad som helst, alt andet end
at undertrykkel Man kan ikke opbygge holdbare fremti-
dige relationer mellem lande, der pA hver sin mAde har
lidt sa meget, uden at tage et opgor med fortiden. Det
var forst i 1989, at eksistensen af denne protokol blev
indrommet fra officiel sovjetisk side, takket vrere Mikhail
Gorbatjovs Glastnost-politik. Men alt for mange menne-
sker har fortsat problemer med at anerkende denne pagt
for det, den virkelig var.
EN SADAN BEN,AGTELSE er ikke i nogens interesse.
Ikke i den slags Europa, vi stadig er nodt til at bygge -
et Europa, hvor smA og store lande kan forsikre sig om,
at de deler samme rettigheder og forpligtelser, hvor mi-
noriteter kan fole sig sikre, hvor grundieggende menne-
skerettigheder der respekteres som en uloselig del af
vort politiske system, og hvor naboer betragtes med re-
spekt for forventninger i stedet for frygt og rengstelse.
Men det kommer ikke som nogen overraskelse, at det
kan vare forbandet svert at affinde sig med historien.
Den danske filosof Soren Kierkegaard pegede pA et af de
mere fundamentale problemer: "Livet mA leves forlans,
men kan kun forstAs baglens."
For at se til l idsfuldt fremad er man ogsA nodt til at se
tilbage, og forstA hvad der gik ga1t. Dette bor huskes af
samtlige politiske ledere, der er til stede i Moskva i dag
den 9 .  ma j .
Uffe Ellemann-Jensen (V) Danmarks udenrissminister
fra 1982 t i l  1993.
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NGO-Forum
l2-L3. Maj 2OO5 i Gdynia, polen
Da Polen p.t. har formandskabet i OstersorAdet, blev
dette ars NGO-Forum holdt i Gdynia. 190 deltagere
fral4 forskellige lande, heraf ca. 7O deltagere fra polen,
modtes til en intens konference i to dage. Der havde ve_
ret meget stort besvar med at finansiere konferencen, og
derfor var den lidt kortere end de tidligere Ar, men tak_
ket vrere bl.a. tilskud fra Nordisk RAd og fra OstersorA-
det lykkedes det at gennemfsre den.
Og der blev arbejdet, i plenum til samlede foredrag og i
mindre grupper inddelt efter interesseomrAder, f.eks.
ml|ja, menneskerettigheder, kultur og samarbejdet mel_
lem NGOer og GOer (statslige organisationer). Diskussio_
nerne mundede ud i forskellige hensigtserkleringer og
for de enkelte workshops det endnu vigtigere: oprettel_
sen af netverk, der kommunikerer pr. mail i lobet af
aret, sd det ikke kun er ved de store Forum, der bliver
samarbe,idet.

Bjarke spi l lede en vasenUig
rol le for afvik l ingen af dette Fo-
rum,  da  han jo  nu  er  sen io r  ad-
vicer ved @stersgrSdets kontor i

S tockho lm.
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Kirsten Gjaldbek og Asger Pedersen t i l  konference i  Gdynia

Hovedformalet med disse samarbejder er jo stadig at fA
udviklet civilsamfundet overalt i omrAdet, ved at tA op-
muntret folk til at tage del i samfundsopgaverne og til at
fole ansvar for udviklingerne. Nordisk RAd og @stersard-
det har fAet lavet en undersogelse af lovgivning angA-
ende NGO (foreningsliv) i landene rundt om Ostersoen,
og den undersogelse munder ud i en hel del anbefalinger
af ting, der kan andres eller forbedres, hvis landene vir-
kelig onsker den folkelige deltagelse i demokratiet. De
netverk, der bliver dannet pA NGO-Forum er jo mesten-
dels forbindelser mellem helt almindelige mennesker,
helt nede pA jorden i ganske, efter vore danske forhold,
jevne foreninger, og netop via samtaler med andre kan
det folkelige arbejde styrkes.
Der var en tydelig tendens pA dette Ars Forum til, at
nogle af de tidligere Ostlande i hoj grad mente, at for-
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eninger drives af (halv)professionelle, der fdr lan for det
administrative arbejde, og at man ikke kunne forvente
"frivill ig arbejdsindsats" uden honorering. Det blev ved
afslutningen fremhavet som noget heit exceptionelt, at
der havde veret 20 frivill ige hjelpere, der ikke fik lon for
deres bistand til afvikling af modet, og at diverse oplags-
holdere heller ikke havde fAet honorarl For os danskere
var det bemerkelsesverdige ved det jo ikke, at de ikke
fik penge, men at det Abenbart var nodvendigt at frem-
have det l
Jeg fornemmer, at en sAdan erfaring ogsA er vigtig i vo-
res bilaterale samarbejde med Letland, at vi mAske skal
vere opmaerksomme pA, at vi hver isrer har andre for-
ventninger til okonomien omkring indsatsen ved afuik-
ling af diverse projekter.
Fra Letland deltog i Ar kun tre personer, to fra pensio-
nist- og handicaporganisationer, og en fra en paraplyor-
ganisation for foreninger: Artis Purins, artis@europa.lv
Den sidstnevnte skulle vare god for at finde evt. for-
eningskontakter, hvis man st6r og mangler sAdanne.
Alt i alt en meget givtig weekend, gode kontakter til ud-
landet og gode kontakter imellem de 13 danske delta-
gere.
Og sA sluttede vi med en meget fin bustur den 14.maj til
Sopot og Gdansk, virkelig smukke byer, der giver lyst til
at  besoge omrAdet igen.
Neste Ars NGO-Forum er planlagt til at finde sted i Sve-
rige i september 2006. Formand for den lil le interne
NGO-forberedelsesgruppe til dette msde er Lars-erik
Haggman fra Foreningen Norden i Finland, de ydre om-
standigheder og en hel del af det finansielle er det sven-
ske OstersorAdkontor medvirkende i .

Kirsten Gjaldbek
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H C Andersen fejres i Letland
I anledningen af H. C. Andersens 200 Ars fodselsdag ud-

delte Det Danske Kulturinstitut i Riga og Den Danske

Ambassade i Riga den 4. april en bog med tre udvalgte

H. C. Andersen eventyr til a-lle fierde klasses elever i Let-

land. I alt 23.7O9 elever modtager bogen, der er blevet til

i samarbejde med 25 lettiske, danske og nordiske virk-

somheder. Letlands prresident, Vaira Vike-Freiberga,

har skrevet forord til bogen.
Endvidere udgives en lettisk oversattelse af H' C. Ander-

sens samlede verker i anledningen af fodselsdagen. Det

er fsrste gang, at H. C. Andersens samlede verker fore-

ligger i en oversrettelse direkte fra dansk til lettisk.

Sidste Ar afholdt Det Danske Kulturinstitut i Letland i

samarbejde med blandt andre lettisk tv en konkurrence'

hvor bAde born ogvoksne i Letland kunne indsende

egne eventyr. Konkurrencen var en stor succes og biev

siden fulgt op af en tegnekonkurrence for born. Derud-

over har der vreret afholdt udstillinger om den danske

eventyrforfatter rundt omkring i Letland, ligesom Let-

lands Dukketeater markerer jubilreet med en opsetning

af "Snedronningen".

(fra ambassadens hjemmeside)

H. C. Andersen ambassador
Den lettiske forfatter Nora Ikstena er blevet udnevnt til
HCA-ambassador for Letland. Forfatter til romaner, no-
veller og faglitteratur. Skriver klummer for det lettiske
dagblad Diena. Har i 1998 modtaget den Arlige littera-
turpris fra det lettiske kulturministerium for sit store ar-
bejde inden for lettisk litteratur. Blev i 2001 nomineret
til "Baltic Council Literary Award".
| 1995-97 arbejdede hun som gresteredaktsr for en sar-
udgave af "Review of Contemporary Fiction" (illinois,
USA), som var dedikeret til lettisk fiktion.
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Hendes historier er udkommet finsk, t5rsk, russisk, sio_vensk, fransk, svensk og engelsk.
Till ige oversat til dansk. Hendes novellesamling,,Livets
fest" (Dzives svinesana) udkom pA dansk i 200"1
Nora Ikstena er BA i litteratur og lettisk sprog fra uni_versitetet i Letland. Hendes forsie bog "The Home_
coming", 19921er en biografi om en tettist< diplomat ogforfatter. Kort derefter begrndte Ikstena at producere
sine egne historier, og hendes forste samling noveller varen umiddelbar succes. Ligeledes opnAede dJn efterfol_
gende stor ros fra kritikerne i Letland.
Nora Ikstena er sar l ig god t i l  at  placere sine personer imeget forskellige sammenhengarakkende fra de mest
usle i det moderne.Letland til mytologiens virkelighed
med henblik pA at lade dem lose komplicer.A" oiuo".r_
tede psykologiske problemer.
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Aktiviteter
(fra kulturinstituttets hjemmeside)
Fra november 2OO4 t i l  den 17. januar 2005 kommer
vandreudstill ing om H C Andersen til Letland. Den vil

blive udstillet pA forskellige biblioteker i Letland: Lie-
paja, Saldus, Dobele, Bauska, Talsi ,  Gulbene, Madona,
Prei l i ,  Jekabpi is og Riga.
Foriaget Atena udgiver H. C. Andersen-s samlede even-

tyr. For forste gang er der tale om en direkte oversat-

telse fra dansk til lettisk.
Letlands Dukketeater har haft premiere pA en helt ny H.

C. Andersen forest i l l ing "Snedronningen" den 17. de-

cember  k l .  18 .0O
Landsdakkende konkurrencer er blevet startet i samar-
bejde med aviser Diena, Forums, litterert mAnedsblad
Karogs og Lett isk TV. I  per ioden 15. september t i l  15.
november arrangerer Det Danske Kulturinstitut i Riga
og H. C. Andersen Fonden skrivekonkurrencer for sAvel

born som voksne. Opgaven gAr ud pA at skrive et even-
tyr. Vinderne modtager en rejse til Danmark for hen-
holdsvis fire og to personer

Seminar:
Eventyr og poesi - H. C. Andersen
12 August 2005 - 14 August 2005 i Skelsksr DK.
Seminaret vil omhandle internationa-l og nutidig kera-
misk kunst med udgangspunkt i H. C. Andersens even-

tyr. Der vil Abnes op for en bred udveksling af syns-
punkter i en international dialog om de keramiske
muligheder i relation til det narrative - det fortrellende.
Seminarets foredrag og workshops vii rumme filosofiske,

teoretiske og praktiske faglige vinkler.
De inviterede gestekunstnere og foredragsholdere vil

prasentere hver deres respektive viden og indfaldsvink-

ler til temaet, samt deitage i en debat med publikum.

Foredrag og workshops vil indeholde beskrivelser af egne
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verker og karriere, samt ideer i forhold til nye arbeider.
Ved invitation af keramiske kunstnere, forfattere og t.o_
retikere med forskellige indfaldsvinkler og baggrunle,
skabes grobund for en dialog om fortelli"g"r, og det po_
etiske i vores tid - og i det keramiske materiale.
Inviterede gestekunstnere & foredragsholdere
Keramikere Michael Flynn Wa-les, Ri&ard Notkin, Ju_
stin Novak, Katy Rush USA, Steve Mattison Ungarn,
Hana Pubkrabkova .]*ekkiet, Irona Romule Latvi-a, Louise
Hindsgavl DK, Ann Roberts cA, craudia clare, christie
Brown UK, dukkemager/scenograf Morten Grue DK,
kunsthistoriker, digter, forfatter ...
Sprog engelsk
Seminar 1800 kr/studerende 1500
Dagspris: 600 kr
Ved tilmel ding far d. 15 april 1 500
kr (inkl. mAltider)
Logi Teltplads 50 kr/dag privatpension 1_300 kr/d.ag
(reserveres snarest)
Lres mere om seminaret pA www.cerarnic.dk.

Seminaret er en del af et stsrre symposium, der
strakker sig fra juti tit august:
Danmarks Keramikmuseum setter fokus pA H.C. An_
dersen med et symposium pa museets research_ og
verkstedsafdeling, Guldagergard, i Skalskor, +. iu[ tit
31. august 2005. shops), som resulterer i en udsiiiling
af keramik, der tager udgangspunkt i H.C. Andersen."Keramisk poesi".
Udstillingsperiode: Danmarks Keramikmuseum Guld_
agergArd (27. aug. - 18. sept. 2005) og Danmarks Kera_
mikmuseum Grimmerhus (18. sept. _ 27. nov.2005).
Herefter vandreudstilling i Norden og Europa. Samar_
bejdspartnere: De danske kulturinstitutteii warsawa og
Litauen samt Ceramic Studio i Kecskemet, Ungarn.
www.cerarnic.dk / www. grimmerhus.dk

kr (inkl. mdrltider)

kr/studerende 1000
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Lettisk HCA-musik

2. Januar 2005 - 30. December 2005 , Koncert, teater,
forestillinger i Letland - Riga

"Nordlys" skal turnere i de baltiske lande i 2005 med
start i Riga. PA repertoiret vil, udover Maskats komposi-
tion, vere andre musikvrerker som pA den ene eller an-
den mAde er inspireret af H.C. Andersen.

Den lettiske komponist Arturs Maskats vil i lsbet af
2OO4 komponere et nyt stykke kammermusik til den
danske kvartet "Nordlys" over H.C. Andersens eventyr
"Den uartige Dreng". Arturs Maskats er en international
kendt komponist, der senest giorde sig sterkt geldende
i London i efterAret 2003, hvor hans nyeste komposition
for symfoniorkester "Tango" blev nr. 2 i den internatio-
nale komkurrence "Masterprize".

Det Danske Kulturinstitut i Letland og Christine Pryn
fra "Nordlys" stAr bag initiativet, der er sponseret af Den
danske Ambassade i Letland og den danske virksomhed
Baltic Candles Ltd.
( fra www.hca2005.dk)

Pi rejse i fantasiens verden
Den lettiske kunstner Inara Petrusevich har netop af-
sluttet en udstill ing: "PA rejse i fantasiens verden" pA

Galleri Gl. lejre. Temaet tog udgangspunkt i
H. C.Andersens "Lykkens Galocher"
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Let landstur
VORES SP^TENDENDE LETLANDSTUR OMTALT I
SIDSTE NR. EN REALITET! 6. - 11. September.
Programmet for irets besog af KREICBURGAS
ZIKERI ner FyLDT Op!
Efter 10 dage pa kryds og tvers i Letland er der ved at
vere styr pa okonomien. Vi kender priserne pA flybillet_
ter, bus i Letland, overnatning, madpri".r, g.rid"i, tolk.
m.m. sa vi gAr videre med at fA et godt progiam til at
falde pA plads. Dag_s dato (17. maj) ervi 17 deltagere. Vi
]<an godt modtage 7- g mere, men'mAske erutt ryitJf ,rp,
inden dette leses. Interesseretl  Ring straks.

Vi vil slutte tilmerdingerne 1sl6 af flere grunde: Flybil-
letter billigst ved bestilling i god tid, arrairgorerne it.,_
land ska,l have beske^d om antal og forskellig. ,.rsk.. og
endelig er det min erfaring at man mister kontakten med
en grLlppe i folkeskolens sommerferie.
Turen starter med et fellesmdltid med vores sosterfor_
ening i Riga og forste danske-lettiske aften.
Efter at vi har undersogt Riga gar det over SIGULDA til
TAstrups venskabsby varmilra, h'uo, vi br.a. vil besoge
Murmucia, som er en af de 1 t hojskoler, der btev oflet_
tet i  1920. Lederen genne^.r.rr. paul peterson, der be_
sogte Danmark (Askov og Ollerup Gymnastikhoiskole)
var optaget af Grundtvigs tanker. Skolen ltev tut<tet i
1940. Man arbejdede videre nogle dr i smug indtil paul
Peterson blev sendt til Sibirien, men kom hJem igen og
levede sine sidste ar i Valmiera: I dag afhordes borneleire
hver sommer. Jeg besogte stedet i  tqgg men er grrrrJJr"
tid senere 2 gange kort forbi skiltet: Murmucia it.rr" vi-
dere mod den spendende by Cesis midt i  den stzrste
nationalpark i Letland. Lengere mod nord og ost skal vivelge ud mellem en tur med smalsporsbanen GULBE_
NEIL UK SIES gennem den f ine ,r.tr.  i  skovene en opie_
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velse fra en anden tid, de lettiske katolikkers samlings-

sted den store basilika Aglone, et storslAet kig fra den
lille kirke i Pasiene pa hojdedraget indover de russiske

sletter eller besog i Letlands naststsrste by Daugapils,

hvor de fleste er russere. Den Bl9 besager vi Rite Hoj-

skole og hele det store og spendende arbejde startet af

danskere pA den spendende egn med en levende befolk-

ning og deres problemer. Vi slutter vores Dansk Lettiske

Aftener hos vore venner KREICBURGAS ZIKE�RI i Jekab-
pils. Det er en stor og spaendende opgave, jeg har pAta-

get mig, men jeg tror det hele nu udvider sig de kom-

mende mAneder med mange hjrelpere og en meget
positiv indstill ing fra BENNY ANDERSEN og KREICBUR-

cAS ZIKERI m. fl. KREICBURGAS ZIKERI er her i Det

Baltiske Hus 22.- 28. august og efter samarbejde med

BENNY og besogene gennem 1o Ar er det ikke mere et

stort og besverligt arbejde at lave prograrnmet. Der er

forelobig fastlagt 4 falleskoncerter med BENNY og en

mere er pA vej:
22lB pA Porsebakken, om aftenen danske og lettiske fol-

kedansere Ostervangsskolen i Roskilde, den 23. i Racr-

vig, den 24. i Haslev, den 25. i Slagelse og mAske Soro

den 26. og Bramsnas den 27. august.
I kan endnu te KREICBURGAS ZIKF.RI een aften og 2 ef-

termiddage!! ! !
Hvis vi fAr plads til et li l le Arsmode her i Det Baltiske

Hus, bl iver det den 27 .  el l .  2818.

GOD SOMMER:  IES DAHL,  HOLMAGERVE)  5 ,2765 SM@RUM
44651976.
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Notitser
NY DANSK FORSVARSATTACHE
Kommandor Carsten Victor Rasmussen, d.er siden 2OO4
har varet Danmarks forsvarsattache i Litauen, overtager
den l.februar 2005 embedet som forsvarsattache i Let_
land efter oberstlojtnant otto christian Gruner, der for-
lader stil l ingen efter ca. 3 1 /2 d, p, posten. Kommandor
Victor Rasmussen almeldes fra samme dato som for_
svarsattache i Taliinn, men bevarer sin bopel i Litauen.
sammenlagningen af attachestill ingerne i de tre baltiske
lande skyldes rendringer i det bilateiale samarbejde LedDanmark efter optagelsen i NATO.

Vandreudstill ing ,'Barn og engel folges ad".",,
I 26. juni skrev den danske avis Dagbladet: ,,Det er ikke
kun ved EM i fodbold, at Letland for tiden gor sig gel_
dende'" Engle tegnet af barn fra den lettiske kunstskole iLudza kan frem til maj 2OO5 opleves pA biblioteker i
Roskilde og Vestsjellands amter og pe Bornholm.

VM i  ishockey afho ldes i
per ioden 5-ZI .  maj
2006 i  R iga,  Le i land

?ffff6

mrnHFrBLr.Psnrp
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REJSEREGLER for I{ELEDYR
Id-merke og rabiesvaccination
Som ejer af hund, kat eller fritte skal man v€re op-
marksom pA, at der er kommet nye regler fra 1. oktober
2OO4, hvis keledyret skal rejse med til EU-lande. Det
betyder, at alle hunde, katte eller fritter, skal have et
pas, hvori det doku-
menteres, at dyret er
vaccineret mod rabies.
Dyrene skal ogsA kunne
identificeres ved chip-
maerke el ler tatovering.
Senest tre uger far af-
rejse skal keledyret ve-
ret vaccineret for at
kunne tA udstedt et
pas. De sarnme regler
galder, hvis dyret skal
indfores i Danmark.

Turistverelser i Riga
I nymalet lejlighed beliggende i nrerheden af Centra_lsta-
tionen og den gamle bydel udlejes vrerelser til turister
(maj-september).
Lejligheden er med kskken og bad, men sparsomt mob-
leret.
Enkeltverelse 40 lats (ca. 475 kr) pr uge, dobbeltverelse
75 lats pr uge.
Onsker man hele lejligheden for sig selv, er det ogsA en
mulighed.
Kontakt Grethe Fastrup t l f .  3676 7317
gfastruE@hotmail.com
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Sprogkurser i Lettisk
Foreningen Danmark_Letland planlregger i samarbejdemed Baltisk oplysnings Forbund at ullyd" t;.;; l ; i
terdret 200S. Kursusplanen foreligger imidlertid endnuikke; men det forventes, at der kommer kurser i Lettiskbade for beryndere og for fortsettere. Nermere oplys-ninger kan fra juli/augusr findes pA Battisk Opfyi.ii.rg"
Forbunds hjemmeside www.batt i&.at7bof etieriAs hosNiels G. Carlsen, tlf. 44 gB 74 26 elter e_mail .,9.6..ai."

Rejseartikel fra Riga i politiken 6.3.2OS:"Smeltet 
chokolade og Rigabalsam,,"Fra gallerier til piger pA bardisken""Smarte 
cafeer, et gigantisk fodevaremarked og fine byg-ninger holdt i art nouveau_stilen.

Den lettisk hovedstad Riga, har meget at byde pA og ertilmed billig at holde ferie i.,'"Danskere, 
der bor i Riga, fremhaever byens cafeliv og demange kulturelle tilbud."

Fabrizio Tassinari
Mare Europaeum:

-?_d.,i. Sea Region Securitlz and Cooperation from post_Wall to post-Enlargement Europe
Les ph.d-en pA internet:
www. polsci. ku. dk/ publications / publications_dk. htm
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MELODI GRAND PRIX 2OO5
LETLAND PA EN FLOT 5. PLADS....
The singers of the group Putnu Balle (Birds' party) are
Karlis Bumeisters and Valters Fridenbergs who met 16
years ago when, at the age of two, they joined the
children's pop group Dzeguzite (Cuckoo).

It was with Dzeguzite that they scored their fi.rst success
by singing songs by Raimonds Pauls - rvriter of many
popular songs of that era which are stil l fresh in the me-
mory of many people today. The songs included as ,piena

Ce!S'('Milky Way') and Anniqa Vanniqa'(,Little Ann in
the Little Bath').

At the 7996 Latvian Annual Music Award (Latvijas
M0zikas Gada Balva), Dzeguzite's album ,piena Ce!S'
('Milkl Way') won the prestigious award for the best sel-
ling album. With the band, Karlis and Valters travelled
to 22 countries and have also visited the most famous
concert hall in the world, Madison Square Garden in
New York.

At the moment, both boys are members of putnu Balle
and are working with Martigs Freimanis. putnu Balle,s
most popular song at the moment is ,Sap4u pardev€js,
('Seller of Dreams') which was written by Marti4S for the
music show of LNT (Latvian Independent Television).
This gave Putnu Balle the opportunity to shoot a video.
Under the guidance of director Kristaps Streids, they
made a video for their third single 'sparni Un VejS'
(lMings and Wind'). Their first album is expected to be
launched in spring. It will contain several songs by
Marti4S Freimanis.

In the last year's national selection contest for the Euro-
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vision Song Contest, Valters was Chilli,s back vocalist,
but this year he and Karlis are taking part in their own
right. The boys say, ',We would never have thought aly
of this could happen but when you're working,"Jth
Mart i4S Freimanis you don,t  know what to expect! ,

"The war is not over',
I slowly walk into the night arround
To see how dreams of people die
They gently fa_ll from windows all around
And crash against the ground like glass

lrrd J'- so sorry I'm so helpless in this angry world
If only I could change it for one day

Refrain
The war is not over everyone knows it
It 's just a reason to make us believe
That someone's the loser someone,s the winner
To make us believe that's the way it should be
But I  don' t  warna bel ieve

In 
the story they all telt this tairytail has gone to far

I take a step and dare myself to be free
To see how beautiful we are that everyone can be a star
If onl1' we would start believe in dreams
Believe in who we are
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KALENDER
MAJ
26. -  k l .  16-18 Ambassadsr Andris Razans

har inviteret foreningens medlem-
mer ti1 reception pA ambassaden,
Rosbreksvej 17, Ksbenhavn.

JUNI
4 . Valmiera Rock Music Festiva-l

www.va-lmiera.lv

7 .-79. Riga Opera Fest ival  www.opera. lv

14. Mod op pA Vestre KirkegArd Koben
havn ved Ostre Kapel kL. 12.
Mindedag om den store deporta-
t ionsdag t i l  Sibir ien 194I.
(Grinvalds)

23.-24. LIGO og JANI -  midsommerfest
overa-lt i Letlandl!

27. -  3.  ju l i  9.  Ungdoms Sang- og Dansefest ival
www.latviatourism.lv

JULI
13. -I7. 6. Internationale Folkedansefestival

"Sudma-linas"

AUGUST '

12. -  f  4.  Seminar:  Evenffr  og Poesi
Danmarks Keramikmusellm,
(Ilona Romule - Letland)
Skelskor
www.ceramics.dk
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22 - 28. Kreicburgas Zlkeri i Det Baltiske
Hus Koncerter i Roskilde, Rodvig
Haslev, Slagelse og muligvis Soro og
Bramsnes.

28. Arsmode i Det Balt iske Hus
Opiysninger pA 44 65 79 76.

SEPTEMBER
6 - 11 . Letlandsturen: Vi oplever, synger,

spiller og danser os gennem Letland
med Benny Andersen,
Amtsinstruktsr Helle Jacobsen og
Kreicburgas Zikeri m. fl.
Oplysninger pA 44 65 I9 76.

1. Udstilling med lettiske teaterdukker
pA Hovedbiblioteket i Rodovre
fra 1. September og mAneden ud.

OKTOBER
1. Udstilling med lettiske teaterdukker

pA Hovedbiblioteket i Taarnby fra 1.
oktober og mAneden ud,

4. 10 kl. 19.00 Kirsten Gjaldbak holder foredrag
om Letland i forandring
Oplevelser, billeder og betragtninger
fra mange arbejdsophold i Letland
r992-2005
PA TArnby Hovedbibliotek, Kamille
vej 10, 2770 Kastrup

November
1. Udsti l l ing med lett iske teaterdukker

pA Hovedbiblioteket i Ballerup.
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Eventyrpigen
Forsidebilledet hedder Eventyrpigen
Det er et Ex-Libris af en pige kladt i gammeldags
toj. Kunstneren som har skabt billedet pA forsiden
af bladet hedder Natalija Cernetsova og bor i Riga.
Det er den samme kunstner som har lavet de bille-
der vi har pA vores kort, som vi salger i foreningen.
PA det sidste nummer af vores blad var der en rade-
ring af svinedrengen og denne gang er det et Ex-Li-
bris, som er blevet udfsrt efter ordre fra en kunde.
Prsv at legge mrerke til de smA detaljer i baggrun-
den, et hoved af en mandsling med skeg, en prin-
sesse med en stor nese, et par fuglehoveder, a1t
sammen noget som hojst sandsynlig har relationer
til ejeren af Ex-Libriset
Natalija har en uddannelse inden for bank og ako-
nomi. Derefter har hun uddannet sig videre 3 Ar pA
en kunstskole. Indenfor det grafi.ske arbejde er Na-
talija dog autodidakt.
Vi har god kontakt til Natalija, hvis nogle af vore
medlemmer onsker at tA lavet et helt personligt Ex-
Libris, vil det vere muligt.
Natalijacer@navigator eller adressen
Stirnu teIa49c 3, 1084 Riga.
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