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Foreningen....
Foreningen Danmark-Letlands medlemsblad udsendes
til alle medlemmer.
Indlæg og udklip er meget velkomne og sendes til redaktør Lis Nielsen (lis.hazel.nielsen@skolekom.dk). Vi kan
ikke love at bringe alle indlæg, ligesom vi forbeholder os
ret til at redigere i det indsendte.
Foreningen Danmark-Letland er stiftet i august 1992 i
København af en kreds af private personer med inter
esse for Letland.
Formålet med foreningen er:
På alle måder at styrke og udvikle venskab mellem det
lettiske og danske folk, samt oplyse om Letland.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner,
husstande, foreninger, virksomheder, kommuner, menigheder, organisationer mv. med interesse for dansklettiske relationer.
Foreningen er landsdækkende. De fleste arrangementer
finder sted i Københavnsområdet, men der opfordres til
lokalt arbejde også andre steder i landet. Hos Fremad
Rejser, Vesterbrogade 37, 1620 København V tlf.: 33 22
04 04, får medlemmer af Foreningen Danmark-Letland
rabat på rejser til Letland.
Indmeldelse i Foreningen Danmark-Letland sker ved
henvendelse/indbetaling til kasserer Anne Fraxinus.
Foreningens girokonto er: 07 736 54.
Årskontingent:
Enkeltpersoner				
225 kr
Husstande					
325 kr
Unge under 26 og pensionister		
150 kr
Organisationer m.m.			
525 kr
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Nyttige adresser
Letlands Ambassade i Danmark,

Rosbæksvej 17, 2100 København Ø
tlf. 3927 6000, Fax. 3927 6173,
embassy.denmark@mfa.gov.lv
Ambassadør: Gints Jegermanis
Konsul/ambassadens sekretær: Ieva Grube
House Manager: Kaspars Judzis
LIAA(Latvian Investment and Development Agency) kontakt:
Gints Janums
Udenrigsministeriets hjemmeside:
www.mfa.gov.lv/dk/copenhagen

Den Danske Ambassade i Letland,

Pils iela 11, Lv-1863 Riga, Latvia
Tlf. +371 6722 6210, Fax +371 6782 0234,
rixamb@um.dk, www.ambriga.um.dk/da
Ambassadør: Uffe Wolffhechel
Konsul/Attaché Carina Mylin
+371 6722 6210 ext. 16 /mob. +371 2612 1002
carmyl@um.dk

Det Danske Kulturinstitut i Riga,

Marijas iela 13, K.3, LV-1050 Riga, Latvia
Tlf. +371 67 289 994,
dki@dki.lv, www.dki.lv
Leder: Simon Drewsen Holmberg.
Det Danske Kulturinstitut i København
Vartov, Farvergade 27 L, 2. sal, 1463 Kbh K
Foreningens hjemmeside: www.danmark-letland.dk
Webmaster: Lars Egelund Henriksen
Kode til at se seneste nummer af bladet: vairalat
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Besøg på ambassaden

Ambassadøren taler til foreningens lyttende bestyrelse

Året begyndte med en invitation i januar til Den Lettiske
Ambassade. På et møde fredag eftermiddag mødte medlemmerne op til kaffe og kage i ambassadens lokaler. Vi
talte 27 deltagere. Kirsten Gjaldbæk, foreningens formand, indledte mødet og gav derefter ordet til ambassadør Gints Jegermanis. Han fortalte om sig selv og sine
ønsker og mål for perioden i Danmark. Han så frem til
at de forskellige lettisk-danske/dansk-lettiske foreninger
ville kunne få et større samarbejde, og på det overordnede plan ønskede han i sin ambassadørtid at arbejde
for, at den danske viden om og brug af alternative energikilder skulle overføres til Letland. Desuden håbede
han på, at der kunne ske en overførsel af viden og erfa6		
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ring om befolkningens deltagelse i demokratiet og i hele
civilsamfundet. Han fortalte desuden, at hans kone
havde arbejdet som journalist på den lettiske avis Diena,
før de kom hertil, men at hun nu arbejdede fuld tid som
ambassadørfrue, idet bemandingen på ambassaden var
skåret kraftigt ned. Der er en sekretær, en altmuligmand
og Gints Jegermanis selv. Hans kone gav udtryk for, at
ambassadøren aldrig havde arbejdet så meget som nu.
Derefter var der pause og senere lejlighed til spørgsmål,
hvor blandt andet Henrik Mollerup stillede spørgsmål til
den lettiske politik og krisen.
Efter 2 timers hyggeligt samvær sluttede mødet med, at
ambassadøren ønskede, vi igen kunne mødes og bruge
hinanden i et frugtbart samarbejde.

Foreningens medlemmer lytter interesseret til ambassadøren
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Det lettiske Institut
Korte nyheder

Vores korte nyhedsuddrag er som sidst fra Det lettiske
institut som leverer aktuelle nyheder gratis på internettet.
Det lettiske Institut (Latvijas institūts) blev oprettet af
den lettiske stat for at levere en bred vifte af information
om Letland, dets samfund, kultur og historie.
E-mail: info@li.lv
www: www.li.lv
Twitter: www.twitter.com/LatviaInstitute
De følgende uddrag er plukket fra deres nyheder i december, januar, februar og starten af marts.
Nyhederne er placeret i kronologisk rækkefølge med de
ældste først.

LIVE RĪGA portal nu tilgængelig for turister

Live Riga er en ny turist platform indført af det nyoprettede Riga Turist Udviklings Bureau. Live Riga er en platform for aktiviteter, kampagner og sponsorering til
fremme af turisme og erhvervsudvikling i Riga. Portalen
indfører samtidig et nyt slogan: Riga Capital of the North.
se: www.LiveRiga.com

Alternativ rejseguide om Riga udgivet

For at bryde gamle fordomme og ændre udenlandske turisters opfattelse af Riga, er der oprettet en ny rejseguide
på internettet på engelsk : ”Another Turist Riga”. Dens
mål er at undersøge byen fra usædvanlige vinkler og at
opdage Riga i al dens mangfoldighed. Den præsenterer
et ægte insider Riga som det opleves af kunstnere, arkitekter, entreprenører, journalister, fotografer og andre
8		
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kreative personer som elsker deres by og gerne vil dele
deres hemmelighed med andre. Fotografierne – bestilt
specielt til rejseguiden – indfanger den unikke essens af
de omtalte steder, de tilbyder et glimt af de oplevelser og
fornemmelser, der gør et besøg i Riga uforglemmeligt.
Vejledningen indeholder detaljerede kort over byen og
dens omegn.
se: http://www.anothertravelguide.com/eng/europe/latvia/
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Kremerata Baltica vinder Japans Grammy

Gidon Kremer og Kremerata Baltica ’s indspilning af den
komplette Mozarts violinkoncert, udgivet i 2009 på Nonesuch har modtaget Concerto Division Silver Award i
Record Academy Awards i Japan.

Den lettisk film ”Little Robbers” får pris på
European Film Festival

Den lettiske film ”Little Robbers” af Armands Zvirbulis
modtog Magna Award ved European Film Festival.
”Little Robbers” er den uartige Robis (5år) og søsteren
Louise (7 år), som tvinges til at flytte ud til bedsteforældrene på landet, fordi faderen har mistet sit job og ikke
kan betale for lejligheden i byen. Robis planlægger sammen med sin søster at røve en bank. Dette lettiske eventyr er en komedie for hele familien.

http://www.studioforma.lv/en/

”Letlands forretningsmæssige succeshistorier:
Madara Kosmetik, An&Angel og Munio Candela”

Det franske nyhedsbureau AFP har offentliggjort
en artikel om succesrige
virksomheder i Letland,
som på trods af den generelle økonomiske krise,
har formået at udvide og
udvikle deres forretning.
AFP rapporter om succeshistorier i den lettiske
øko-kosmetik producent
Madara, glasdesign selskabet An&Angel samt stearinlys producenten Munio
Candela.

http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_
companies/?doc=21158
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Washington Post: ”Har du nogensinde spekuleret
over, hvem der opfandt Jeans?”
”Jacob Davis var en forretningsmand og indvandrer fra
Letland, et lille land ved siden af Rusland. Omkring
1869 åbnede han en forretning i Nevada med speciale i
vogndækker, telte, hestetæpper og arbejdstøj.”
Det blev starten på Jeans.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/29/
AR2009112902671.html?wprss=rss_print/style

For mere om Letlands berømte mennesker se:

http://www.li.lv/index.php?option=com_content&task=view&i
d=21&Itemid=1070

Elever udvikler et brætspil til bekæmpelse af krisen

På en iværksætterkonference for studerende i Letland
kom der mange unikke forretningsidéer som led i en
konkurrence. Særlig interessant var et brætspil : ”Escaping the crisis”, som blev introduceret således: Letland
står over for modgang og hårde tider, en krise. Dette spil
tilbyder en vej til at overvinde prøvelserne på en nem
måde. Spillet prøver at indgive positive følelser og bygger
på erklæringer fra Letlands politikere og andre personligheder i de seneste år. Spillet starter med: ”Ups, Jeg
var skyld i en krise” og slutter med ”Til lykke! Du har
overvundet krisen”. Forfatterne er studerende fra
Jēkabpils Agro-Business College.

Pensionsnedskæringer kendt ulovlige, tilbagebetaling er på vej

Regeringens beslutning om at reducere pensioner for at
opnå finanspolitiske konsolideringer er blevet kendt
ulovlige af den lettiske forfatningsdomstol. Regeringen
havde besluttet at nedsætte pensionen med 10% og pensionen for arbejdende pensionister med 70%. Offentlige
indvendinger mod denne beslutning førte til indsendelse
af protester til den lettiske forfatningsdomstol for at se
marts 2010
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om beslutningen overholdt Satverme (Letlands forfatning). 22.12.2009 kendte domstolen den for ulovlig. Effektueringen blev stoppet straks pr. 1.2.2010 og 1. April
vil de indeholdte beløb blive tilbagebetalt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige
om indførelse af euroen 1. Januar 2014
Letland, det bedste sted i Europa for kvindelige ledere
Gloria Moss, i School of Business & Management på
Buckinghamshire New Universitetet har skrevet en bog
som viser, at Letland er det bedste sted i Europa til at
komme frem som en kvinde. Forskning har vist, at glasloftet som professionelle kvinder i Storbritannien klager
over, ikke eksisterer i Letland. I 2006 var næsten 41
procent af lederne i Letland kvinder - den højeste andel
af kvindelige ledere i hele Den Europæiske Union.

Letland vinder Coin of the Year Award

Det er en 20 Lati mønt udstedt af Letlands nationalbank. Den markerer 15-årsdagen for fornyelse af den
lettiske lat efter at Letland genvandt sin uafhængighed
fra det gamle Sovjetunionen. Det oprindelige design blev
skabt i 1922 ved Teodors Zaļkalns, en af de første fremtrædende lettiske billedhuggere, men blev aldrig brugt.
Gipsmodellen af mønten blev
opbevaret i arkiverne på det
lettiske National Museum of
History og indeholder symboler, der er af stor betydning
for Letland.
Zaļkalns moderbillede tilhører en af skattene fra den lettiske skulpturkunst. På forsiden af mønten er afbildet
12		
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en kvinde i et tørklæde, som for enhver lette betyder
barsel. Det tørklæde har mange betydninger i lettisk folkelig tradition, blandt dem troen på, at en person, der
farer vild, kan finde vejen tilbage, hvis hun vender tørklædevrangen ud. Moderen er symbolet på den uendelige cyklus af livet, der forbinder fortidige, nutidige og
fremtidige generationer.
Det feminine princip forener det åndelige med det materielle, symbolerne på bagsiden af mønten, brød, æble,
kar med en koaguleret mælk og en kande mælk, betyder frugtbarhed og overflod. En kniv, der symboliserer
maskulin handling, er placeret ved siden af de feminine
billeder. Det tydelige tegnsprog fortæller historien om,
hvilke værdier der er vigtigst for letterne.

Behandling i udlandet: ”Letland er nu en attraktiv dental turist destination”

Hvert år kommer tusindvis af patienter fra de gamle industrialiserede EU-lande til Letland for at drage fordel af
tandpleje til billige priser. Specielt er det synligt i Riga
hvor snesevis af klinikker konkurrerer om patienter, der
kommer fra Norge, Sverige, Irland og sågar fra USA.

Styrkelse af grøn energi

18.1.2010 afholdt økonomiministeriet og Riga Tekniske
Universitet en konference om grøn energi som en del af
den nationale økonomi.
Økonomiminister Artis Kampers sagde: ”Økonomiministeriet er ved at udarbejde en lov om fremstilling af elektricitet ud fra vedvarende energikilder, den skal vedtages
i første halvdel af 2010” Ministeren mente at produktionen af grøn energi kunne skabe nye arbejdspladser i
både landdistrikter og byer.
En ad hoc gruppe i ministeriet arbejder på loven og de
tilhørende bekendtgørelser involverer også iværksættere,
landmænd og forskellige ngo´er.
marts 2010
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Per Stenmark har genoptaget blogning om Letland

Per Stenmark, tidligere medlem af parlamentet i Sverige
og Europa-Parlamentet, har genoptaget blogning om Letland. Stenmark understreger, at han finder det vigtigt at
følge landets op-og nedture.
Formålet med Stenmark’s blog er at give et samlet billede af, hvad der sker i Letland i politiske, økonomiske
og kulturelle vilkår, og tilbyder et perspektiv på udviklingen i landet af en udefra.

Besøg bloggen på: http://stenmarck.blogspot.com/

Innovation karakteriserer Letlands pavillion på
Expo 2010 i Shanhai, Kina

Letland vil deltage i EXPO 2010 i Shanhai med en pavillion , der fremhæver emnet ”Innovation gennem videnskab og teknologi” med vægt på ”lykke”
Temaet vil være at vejen til lykke fører gennem harmoni
mellem natur og teknologi. Den lettiske pavillon vil indeholde tre lodrette vindtuneller. Teknologien giver folk
mulighed for at flyve både i bogstavelig forstand og figurativ forstand. Flyvning skal være det konkrete udtryk
for den harmoni, lykke og kreative energi som mennesket altid har forfulgt.

Ifølge Standard & Poor’s, genvandt Letland konkurrenceevnen ved nedskæringer i lønnen

Letland genvandt sin konkurrenceevne ved at regeringen
har skåret ned i lønnen som en del af stramningerne for
at nedbringe sit budgetunderskud. Standard & Poor´s
sagde: ” Lønnen er sat voldsomt ned både i den offentlige og i den private sektor”. ”Der er tegn på starten af
opsving i eksporten, der er grund til optimisme, i betragtning af omfanget af den tilpasning, der allerede har
fundet sted, samt en vellykket vedtagelse af 2010 budgettet”, ”Letland har truffet foranstaltninger, som det vil
være vanskeligt at gennemføre i vesteuropæiske lande”.
14		
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Letlands fødevarekvalitetsmærke ”Zala karotīte”
oplever stigende popularitet

Populariteten af Letlands fødevarekvalitetsvaremærke
”Zala karotīte” (Grøn Ske) er steget med 79% blandt lettiske forbrugere.
Inguna Gulbe, leder af landbrugsmarkedet Promotion
Center og direktør for Marketing Rådet, bemærkede, at
folk i Letland altid har været opmærksomme på, hvad de
spiser. Hun tilføjede: ”Undersøgelsen viser, at forbrugerne foretrækker lettisk-dyrkede produkter i stigende
omfang”.
Varemærket er forbundet med produkter, der indeholder
75% indenlandske råvarer, der er i overensstemmelse
med certificering af kvalitets krav, og ikke indeholder
syntetiske farvestoffer, konserveringsmidler, og genetisk
modificeret soja.

133 050 mennesker naturaliseret i Letland på 15 år
Den lettiske naturalisations bestyrelse oplyser at siden
naturalisationsprocessen begyndte i Letland i februar
1995, har i alt 133 050 personer erhvervet lettisk statsborgerskab gennem naturalisering.
144 554 mennesker har indgivet naturaliseringsansøgninger, og 133 050 mennesker er blevet naturaliseret.
Så mange som 9 412 børn af ikke - borgere og statsløse
personer, der er født efter 21. August 1991, er også blevet anerkendt som lettiske borgere.
Der har også været 2 843 ansøgninger fra folk der ønskede at opgive deres lettisk statsborgerskab, og 2 341
tilfælde af en retslig prøvning af berøvelse af et lettisk
statsborgerskab.

Standard & Poor’s opgraderer Letland til stabil

Den 12. januar, har Standard & Poor’s internationale
kreditvurderingsbureau revideret sit syn på Republikken
Letland fra negativ til stabil. Standard & Poor’s udtalte i
marts 2010
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en erklæring, at ”Vurderingen af Letland afspejler et engagement fra myndighederne til at støtte og implementere budget- og strukturpolitikken, at håndtere følgerne
af den alvorlige økonomiske tilpasning, og for at forankre fastkurssystemet, samtidig med en beskyttelse af
de offentlige finanser”.

Letlands handelsbalance forbedret

I 2009 var letlands eksportmængde reduceret med 19%
men importen var tilsvarende reduceret med 38%. Handelsbalancen er således forbedret markant med 43%

72000 ekstra jobsøgende kan inddrages i beskæftigelsesindsatsen

16. februar støttede regeringen forslaget om at tildele 38
mio euro til gennemførelse af aktive beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i Letland i 2010. De nødvendige
midler vil blive fundet ved omfordeling af midler fra Den
Europæiske Socialfond og midler afsat til social sikring.
Det betyder at i alt 110.000 jobsøgende kan inddrages i
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger som: susidierede arbejdspladser, uddannelse af arbejdsløse, livslang
læring, arbejdsmarkeds forskning samt midlertidige jobs
i kommunerne.

Lettiske brødre får sølv i enmandskælk

Den 17. Februar vandt Andris og Juris sølvmedalje i enmandskælk i Vancouver i de Olympiske Vinterlege, Det
er Letlands første sølvmedalje overhovedet ved de Olympiske Lege.

Det lettiske parlament sikrer politisk neutralitet
af offentlige ansatte
25. februar vedtog parlamentet et lovforslag som skal
sikre den politiske neutralitet af tjenestemænd. Loven
forpligter tjenestemænd til kun at følge faglige kriterier,
16		
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og se bort fra enhver politisk indflydelse, når de udfører
deres embedsopgaver.
Loven er blevet udarbejdet på grundlag af en hensigtserklæring underskrevet af den lettiske regering og Den Internationale Valutafond.

Parlamentet rapporterer til præsidenten, at lån
bruges korrekt

Et parlamentarisk udvalg har ført tilsyn med brugen af
internationale lån modtaget af Letland. På et møde 26.
februar sagde præsident Valdis Zatlers, at det kunne
konkluderes at midlerne var anvendt til deres erklærede
formål. Ifølge udvalgets medlemmer, tyder alt på, at lånet er anvendt korrekt til at reducere statens budgetunderskud, refinansiere landets interne gæld og øge likviditetsreserven fra statskassen.
Det blev understreget at det nu er vigtigt at forklare
samfundet, hvorfor lånet var nødvendig, og om at de
lånte penge er blevet brugt korrekt. Klare svar på disse
spørgsmål, bemærkede Præsident Zatlers, ville aflive alle
de myter, der cirkulerer i samfundet om brugen af lånet.

Det er lykkedes Letland at reducere færdselsuheld med dødelig udgang med 54%

I 2001 blev 558 mennesker rapporteret døde på vejene,
men i 2009 var tallet reduceret til 254. Også antallet af
tilskadekomne som følge af ulykker var faldet. I løbet af
denne periode er kørselskulturen ændret betydeligt, herunder brugen af sikkerhedsseler, som er steget fra næsten 0 til 95%. Mængden af spirituskørsel er også faldet
betydeligt.

Lettisk tornado på Metropolitan Opera

Et af verdens førende operahuse – New York Metropolitan Opera – har annonceret planer for sæsonen 2010
som byder på en række lettiske kunstnere.
marts 2010
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I den nye produktion af Modest Mussorgskijs opera ”Boris Gudunov” vil Dmitrys rolle blive udført af den lettiske
tenor Aleksandrs Antonenko. Opførelsen den 23. oktober vil blive transmitteret direkte i high definition til
mange af verdens biografer. Aleksandrs Antonenko er en
fremragende tenor, en operasanger, der kan prale af en
international succes i en alder af 30.
I November og December vil Elīna Garanca
varetage rollen som
Carmen, Elīna Garanca
er den bedste Carmen i
år, siger ”New York” i
bladets klassisk musik
gennemgang af Justin
Davidson.
Operaelskere vil også
kunne overvære Giacomo Puccinis opera
”Boheme”, hvor der i løbet af oktober og november vil være to lettiske skønheder og operakunstnere
på scenen. Maija Kovalevska vil synge rollen som Mimi,
medens Kristīne Opolais vil have Met debut som Mizete.
Dirigenten Andris Nelsons, er blevet opfordret til at samarbejde med The Metropolitan Opera om opførelsen af
Pjotr Tjajkovskijs ”Queen of Spades”

The Economist: ”Baltisk tøbrud, græsk frost”

Letlands økonomiske frie fald er standset, og de gør det
bedre end Grækenland. De har ikke løjet om de offentlige finanser eller anvendt regnskabsmæssig tricks.
Strejker har været få. Protester er udkæmpet i retten,
ikke på gaden. Både Grækenland og Letland har haft
hårde kampe, men grækerne blev vant til et godt liv,
som de nødig vil opgive. Letterne er fortsat glade for bare
at være på landkortet.
18		
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Strategi for Letlands udvikling i de næste 20 år

Strategien for bæredygtig udvikling i Letland frem til
2030, kaldet ”Latvia 2030” blev præsenteret for ministerkabinettet den 5. marts. Udarbejdelsen af det
100-siders dokument blev indledt for to år siden.
Ifølge dokumentet bør Letland udvikle sig til et blomstrende land af aktive og ansvarlig borgere, hvor alle kan
følge sig trygge og inkluderede og i stand til at forfølge
egne mål.

Premierministeren forklarer hvordan de gennemførte stramninger hjælper til med at reducere størrelsen af den nødvendige redningsplan

Den 4. marts sagde premierminister Valdis Dombrovski
i et interview: ”Letland er i forhandlinger om at reducere
størrelsen af redningsplanen efter at de indførte tiltag allerede har hjulpet med til at mindske budgetunderskuddet og fylde statskassen. Vi har masser af penge, så vi
har indledt forhandlinger med de internationale långivere om at bruge nogle af de næste rater som kassekredit i stedet for kredit.”
”Vi er stærkt på vej til at genoprette troværdigheden, interbankrenten er ikke kun den laveste siden krisens
start, men den laveste nogensinde, så vi har virkelig formået at stabilisere de finansielle markeder.”
”Hans indsats har været enestående i det mindste set ud
fra de internationale investorers side”, sagde Yarkin Cebici, økonom i JPMorgan Chase i Istanbul i en e-mail.
”Da han først tiltrådte, var der alvorlig skepsis over for
denne regerings evne til at holde sammen og til at gennemføre de skattemæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at holde det økonomiske program og dermed
valutakursbindingen intakt.”
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Verdensbanken godkender et lån til Letland på
100 mio EUR.

4. marts godkendte Verdensbankens bestyrelse et lån til
Letlands social sektor på 100 mio EUR. ”Den lettiske regering har opnået en betydelig reduktion i budgetunderskuddet og samtidig etableret et socialt sikkerhedsnet,
som er planlagt til at støtte socialt udsatte grupper i
samfundet. Lånet vil hjælpe os med at nå finanspolitisk
stabilitet og social sikkerhed.” siger finansminister Einars Repše.”

Finansministeriets rapport om økonomi og budget i 2009

Ifølge et skøn fra Finansministeriet faldt BNP i 2009 med
18% sammenlignet med året før.
I 2009 faldt forbrugerpriserne med 1,2% mod en stigning på 10,5% i 2008.

Detektiven Poirot finder familierødder i det sydøstlige Letland

Den britiske skuespiller David Suchet, der blev berømt
ved at spille detektiven Hercule Poirot i en populær tvserie baseret på Agatha Christie’ s kriminalhistorier, har
fundet familiens rødder i det sydøstlige Letland i
Daugavpils. Takket være det populære BBC tv-shov
”Who do You Think You are?”, har han sporet sin familie
til Daugavpils i Letland og Hrodna i Belarus. Suchets jødiske familie kom fra Letland og Hviderusland til Paris
og derfra til London i slutningen af det 19. Århundrede.
Den London-fødte skuespillers oldefar, fotograf Arnold
Jarchy blev født i en jødisk familie i Daugavpils (dengang Dunaburg i det zaristiske Rusland), mens hans oldemor Amilie Salomon blev født i Hrodna. Hans forfædre
på faderens side kommer fra Kretinga i Litauen.
Det lettiske Institut
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Limbaži, Foto: Anita Nielsen
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Generalforsamling i Dan-Let
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Danmark-Letland
Torsdag den 22. april kl. 19.00
i ”Kulturhuset Kilden”, Nygårds Plads 31,
Brøndbyøster
Offentlige transportmuligheder: bus 22, bus 13 eller S-tog: Brøndbyøster St.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Det reviderede regnskab
Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag)
Forslag fra medlemmer (skal jfr. vedtægterne være
indsendt skriftligt inden 15.februar, ingen modtaget)
6. Fastsættelse af kontingent
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Lis Nielsen, Jytte Helio, Jens Helt Hansen.
8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
     På valg er Helge Andersen og Anne Mette Johannsen.
9.  Valg af revisor, på valg er Thomas Wedeby, og revisorsuppleant Anita Rand Jørgensen
10. Eventuelt

Foreningen Danmark-Letland holder generalforsamling fra kl.19.00 til 20.00.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent
for år 2009, har stemmeret  ved generalforsamlingen.
22		

Foreningen Danmark-Letland

nr. 1

Kl. 20.00 er der spisning af smørrebrød (der skal
skriftlig bestilling forud, stk. 30.00 kr).
Desuden serveres der kaffe og lidt sødt for
10 kr pr. person.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Derefter er der lejlighed til at høre Journalist og
Ambassadørfrue Sanita Upleja-Jegermane
tale, på engelsk, om medielandskabet i Letland og
hvilken rolle aviser osv. spiller både i dagligdagen
og i det politiske liv. Der bliver også mulighed for
at stille spørgsmål til emnet.
Tilmelding til spisning på en slip som nedenstående, der sendes pr post eller mail til
Helge Andersen, Humlemarkvej 17, 2605
Brøndby, heogin@mail.tele.dk , senest 14.april.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Gjaldbæk
________________________________________
Jeg tilmelder mig herved til fællesspisningen ved
generalforsamlingen 22. april 2010, og ønsker
_____stk smørrebrød a’ 30 kr, som betales i
forbindelse med spisningen
NAVN__________________________________
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Limbaži, Foto: Anita Nielsen

24		

Foreningen Danmark-Letland

nr. 1

Koncert i Limbazi
Letland kan være stolt over den
lettiske komponist V. Salaks,
som har komponeret så mange
smukke lettiske melodier. Desuden er han kendt også uden for
Letland, f.eks. var sidste sommers lettiske folkesang „Riga
dimd”-”Riga runge”, som han har
omskrevet til kokle-ensemble,
overbevisende god musik ved den
XIII lettiske folkesangfestival i
Toronto-Canada .
Når jeg har spurgt ham om hans
musikstil, siger han, at han er
romantiker, og derfor er hans musik lys i sit udtryk. V.
Salaks har komponeret omkring 1800 stykker musik til
klaver, kokle, harmonika, violiner osv. Det er både hans
originale musik og omskrivninger af folkesange. Han er
berømte komponist i forbindelse med det lettiske folkemusikinstrument kokle og han har komponeret virkelig
mange musikstykker til kokle. Uden hans musikstykker
kan man ikke lære at spille på „moderne” kokle . Desuden spiller han selv på klaver. Salaks kan godt lide at
spille sin egen musik. Derudover er han også leder af det
herreensemble i Riga, som sang sidste år ved den Internationale dag i København, og danskerne var rigtig glade
for at høre hans musik
Den 30.01.2010 kunne alle høre Salaks musik i Kulturhuset i Limbazi Letland. Ved koncerten spillede kokleensemblet fra kulturhuset, violinensemblet, en klaverduo, kor og osv. Programmet var meget interessant for
alle tilhørere, som ønskede at høre Salaks musik. I slutningen af koncerten sang herreensemblet sammen med
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Kokleensemblet „Daugavina puto balti”-„Daugavina
skummer hvid”.
Det er ikke så tit, at børnene, som går på musikskole,
kan opleve en „ægte” komponist og høre hans musik.
Men det var underligt, at der ikke var elever fra Limbazi
musikskole som tilhørere, heller ikke lærere, kun de 4
lærere som havde lært deres elever at spille hans musik. Uforståeligt at heller ikke elever, som lærer at spille
på kokle, hørte på. Jeg kan ikke forstå, hvor vi er kommet hen, og hvor skal vi hen. Men de tilhørere, som havhørte koncerten, sagde mange tak til komponisten V.Salaks for hans musik, og de gik hjem med hans lettiske
musik i deres hjerter .
					
Anita Vizina Nielsen

26		

Foreningen Danmark-Letland

nr. 1

Generalforsamling Rite Højskole
Der indkaldes til generalforsamling på Rite Højskole lørdag den 15. maj 2010
om eftermiddagen (Kr. Himmelfartsferien).

Vi laver som sidste år en lille rundtur tordag/fredag, så
giv besked hvis du vil med til Letland. ( tlf 40312345 )
Medlemmer af Danmark-Letland er velkommen til at
deltage, men uden stemmeret med mindre de også er
medlemmer af Rite Højskoles støttekreds.
Generalforsamlingsdagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelse og forstander aflægger beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt, herunder film/billeder fra årets arrangementer.
9.
Alle støttekredsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen på lige fod med medlemmerne af den lokale
lettiske støttegruppe.
Med venlig hilsen fra Rite
Niels Bendix Knudsen
Brug vores hjemmeside www.ritetautskola.org for opdaterede nyheder.
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Rite Nyt
Nyhedsbrev fra Rite Højskole 2010
Projekter
Vi har i år været rigtig heldige ved at være med i 4 forskellige projekter. I december 2009 var vi 10 fra støttekredsen sammen med et tilsvarende antal fra Spanien
og Letland på en uges seminar i en lille landsby 300 km.
nord for Madrid. Temaet var: Hvilke påvirkninger havde
Berlinmurens fald på dit liv”. Alle deltagere var +50. De
ældste deltagere var nær de 80 år. Initiativet til projektet
var taget af ACC, the Association for Community Colleges. Arrangementet var så spændende, at vi nu igen har
søgt EU om et lignende seminar i Danmark.
Så har Niels Bendix været til det første møde i Malmø i

Rite Højskole i sne
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et toårigt udviklingsprojekt sponsoreret af Nordisk Ministerråd. Titlen er ”Syv online værktøjer til læringsvurdering”. Deltagerne er fra 7 forskellige organisationer i Norden og Letland. Den slags kontaktmøder kan føre til
mange ting.
På dette møde spurgte en færøsk deltager, om kvindeklubben på Rite højskole kunne sy nogle skinddukker
til hende. Det var efter en tegneseriefigur for de femårige, hvor spøgelset hedder Kasper. Så i november måned syede nogle af de lettiske kvinder 100 spøgelser i
kalveskind, som blev sendt til Færøerne og solgt.
Vi har også af Nordisk Ministerråd fået penge til et projekt for pensionister i skolen. Det er en ide der er kommet fra Elsmari Furuwall, tidligere forstander på Litorina Folkhögskola og tidligere medlem af Rite Højskoles
bestyrelse. Ideen er, at pensionister/seniorer frivilligt
hjælper til i folkeskolerne, det har virket med succes i
Karlskrona i ti år. Vi har fået penge til at udbrede ideen
til Danmark og Letland. Derfor var en gruppe lettiske og
danske lærere og ledere i september på besøg på nogle
svenske skoler, hvor de svenske seniorer arbejdede frivilligt. Det har betydet, at der er sat frivilligt seniorearbejde igang på, Nereta skole, som ligger 10 km. fra Rite
Højskole og på Pårup skole ved Odense.
For at udvikle den aktivitet har Danmark-Letland-foreningen og Rite Højskole yderligere søgt og fået penge fra
EU til at 4 pensionister fra Nereta skole og 4 fra Pårup
skole kan komme på udvekslingsbesøg hos hinanden i 3
uger i år.
Nyheder på Rite Højskole
Bestyrelsen i Rite har taget initiativ til en ansøgning om
penge til at bygge et shelter ved skolens nærliggende sø.
Her vil det komme til at være en billig overnatningsmulighed for turister m.m. Meningen er at det skal bygges
af fuldtømmer og være færdigt i sommeren 2010.
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Spøgelser på Rite

To unge danske piger, der gerne ville lave et strikkeprojekt, har sammen med 10-12 lettiske damer designet
nye handske modeller og mønstre. Strikkevarerne er blevet solgt i Danmark op til jul og har givet letterne en
pæn indtægt.
Kurser
Der har været håndarbejdskursus for kvinder, hvor
Hanne Dybmose og Lis Nielsen fra DK og to lettiske lærere har undervist. Temaet var smykker i filt og perler
samt blomsterbinding.
Animationskursus for børn støttet igen i år af Det danske Kulturinstitut. Kurset var mere end fuldtegnet med
22 deltagere.
Et andet børnekursus blev aflyst fordi den lettiske ansøgning om penge fra amtet blev afslået. I stedet gav
støttekredsen 2000 kr. til en bustur til Davgavpils for 32
personer, børn og voksne.
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I december 09 blev der afholdt juledekorations-kursus
over en weekend med 10 deltagere.
Der er stigende behov for engelsk kurser, fordi krisen
kradser så meget, at letterne gerne vil se om de kan
finde arbejde i udlandet, vi forsøger at etablere kurser
her i vinter. Men ellers virker det som om letterne har
penge mellem hænderne.

Bygningen
I år har vi fået råd til at male skolen udvendig, den er
stadigvæk lettisk rød. Vi lejede en lift for at kunne
komme helt op i gavltrekanterne. Saunaen i tilbygningen
fungerer og baderummet er ved at være færdig. På 1. salen er der lavet et ekstra depot og i den resterende del af
værkstedet deroppe er der installeret brændeovn. I klasseværelset er ydervæggen blevet isoleret efter at der sidste år blev sat nye vinduer i.
Niels Bendix Knudsen og Lis Nielsen
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Mark Rothko
Nyhedsbrev fra Galeri Lejre om Mark Rothko Art
Centre Daugavpils.
Tak for tilladelse til at bringe nyhedsbrevet.

December 2009
Nyhedsbrev fra Danish Friends
Inden året når at rinde ud en lille hilsen fra Friends of
the Mark Rothko Art Centre Daugavpils.
Sommerens udstilling i Horsens med Inara Petrusevich
og Farida Zaletilo´s præsentation– og status på planen
om at skabe et ”art centre” i Daugavpils gamle Zar- fort,

Farida Zaletilo, Mark Rothkos svigersøn Ilia Prizel Rothko, Dorte
Philipsen Galleri Gl.Lejre, Else Marie Bukdahl. forh. rektor for
Kunstakademiet i Kbh.
Maleriet bag er en gave malet af kunstneren Bent Holstein
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havde besøg af flere hundrede interesserede. Farida deltog samtidigt i enkelte lokale arrangementer, hvor hun
også fik lejlighed til at fortælle om projektet. Hermed var
historien om centret for alvor nået til Jylland.
Det lykkedes samtidigt at få udvidet bestyrelsen med
tidligere rektor for kunstakademiet Else Marie Bukdahl,
der var blandt gæsterne. Else Marie, der er en meget
stor kender af Mark Rothko, har allerede vist sig som et
særdeles værdifuldt medlem af støtteforeningen.
Plein Air i Daugavpils
Efterårets store begivenhed har været den årlige fejring
af Mark Rothkos fødselsdag i Daugavpils i form af ”Mark
Rothko Plein Air”.
En begivenhed, hvor byen Daugavpils inviterer kunstnere fra en række lande til at komme til Daugavpils og i
løbet af ti dage at lave et værk, som forventeligt senere
får plads på art centret i samme bygning som Mark
Rothkos malerier, nemlig fortets arsenalbygning.
I år var den kunstneriske standart bemærkelsesværdig
høj og interessen for hele ”art centre” tanken var udtalt
populær hos de indbudte kunstnere.
Mark Rothkos svigersøn, Ilya Prizel var rejst til Daugavpils for at overvære afsløringen af værkerne på Mark
Rothkos fødselsdag 25. september og han overværede
også, at bestyrelsesmedlemmer i Danish Friends, Else
Marie Bukdahl og Peter Kjelstrup på invitation af byen
forelæste på Daugavpils Universitet, henholdsvis over
emnet ”NewYorker- skolen” og ”Muligheden for at bruge
kultur som imageskaber for en by”.
Danish Friends i form af formand Dorte Philipsen, Else
Marie Bukdahl og Peter Kjelstrup fik også lejlighed til at
møde bystyret og give udtryk for foreningens holdning til
hele projektet og de store muligheder, projektet giver for
byen.
I samtalerne med Ilya Prizel var det dejligt at fornemme,
marts 2010

www.danmark-letland.dk

33

at Rothko familien så de samme muligheder i projektet,
som Danish Friends gør, og at vi har helt samme opfattelse af, at Farida Zaletilo er den centrale person, uagtet
at projektets internationale bevågenhed gør, at antallet
af fædre bliver større og større.
Kunsten som brobygger
En række af de inviterede kunstnere var ualmindeligt
interesserede i det arbejde, Danish Friends udfører og
flere har planer om at oprette lignende støttegrupper i
andre lande. Det gælder ikke mindst kunstnerne Peter
Griffin og Poul Butler fra England. Deres tilstedeværelse
havde den ekstra dimension, at den engelske ambassadør for Baltikum kom og overværede de afsluttende begivenheder.
Specielt interessant for kunstnerne var tanken om at
kunsten skulle være den samlende fælles platform for de
mange etniske, religiøse, politiske og sociale forskelle,
Daugavpils er så rig på. Alle ville de i den grad gerne
være med til at vise, at kunsten kunne være en aktiv
brobygger mellem de mange menneskeskabte kløfter.
Regeringen står bag Daugavpils
De første tegn på, at det kan lykkes kunsten at slå bro
over de mange forskelle, viste sig i form af at en højtstående repræsentant fra kulturministeriet i Letland ved afsløringen klart tilkendegav, at det ikke længere var et
emne, at et Mark Rothko Art Centre i stedet kunne ligge
i hovedstanden Riga.
Alle bakkede nu op om, at det skulle ligge i Daugavpils
og at fortet skulle danne rammen.
Repræsentanten for Mark Rothko- familien, Ilya Prizel
sagde da også tydeligt i sin tale, at netop placeringen i
svigerfaderens fødeby var en betingelse for, at familien
permanent ville udstille en række værker af Mark
Rothko.
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Ambassadører spændes for
Det er måske ikke kun den engelske ambassadør, der er
på banen i forhold til projektet i Daugavpils. Mark Rothkos datter, Kate Rothko Prizel har netop i et meget personligt brev anmodet den amerikanske ambassade i området om at yde al den støtte det kan. Hun ikke bare
gentager sit løfte om at udstille en række af faderens
værker, så snart de nye udstillingsfaciliteter i arsenalbygningen står færdige, men udtrykker samtidigt ”extremely strong support of the Rothko family for the Rothko
Art Center project in Daugavpils.”
Specielt er hun optaget af, at Faridas Zaletilos ide, skabt
i samarbejde med Inara Petrusevich og ikke mindst
Dorte Philipsen, Galleri Gl. Lejre, ikke er et mindemuseum for Mark Rothko, men et levende kunstcenter med
aktivitet og indflydelse fra hele Europa.
I sit brev til den amerikanske ambassade nævner hun
da også det internationale arbejde, der gøres for at udbrede kendskabet til centret gennem den danske og italienske støtteforening.
Else Marie om Plein Air:
Else Marie Bukdahl var på mange måder overrasket over
den entusiasme og den standart, de mange kunstnere
først og fremmest fra Europa lagde for dagen under Plein
Air- arrangementet. Hun kalder arrangementet, der på
art director Farida Zaletilos initiativ har fundet sted siden 2003, for en fascinerende og inspirerende begivenhed, som samtidigt har skabt markante facetter af moderne kunst og kontakt mellem kunstnere fra hele
Europa inklusive Rusland. ”Hvert år har hver deltager
givet et maleri til det kommende Mark Rothko Art Centre, så centret allerede har en betydende samling, som
viser vigtige sider af den moderne kunst.
I større eller mindre grad viser alle disse værker den indflydelse, New Yorker Skolen med Mark Rothko i spidsen
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Farida Zaletilo, Peter Kjeldstrup og Dorte Philipsen ”Danish friends of the Mark Rothko Art Centre Daugavpils”

har haft på nutidens kunstnere.” siger Else Marie Bukdahl om den samling, der sammen med de lovede Mark
Rothko - billeder danner grundstammen i det kommende kunstcenter.
Danske indslag i Plein Air
Den danske kunstner Maibritt Ulvedal Bjelke bosiddende i Paris, men har for tiden BG fondens legatbolig i
London, var den danske deltager i Plein Air – arrangementet. Med udgangspunkt i Galleri Gl. Lejres kunstnerlejlighed i fortet i Daugavpils, var Maibritt blandt de
kunstnere, der skabte et værk til samlingen. Nu kan
hun også snart ses i Danmark, idet hun er en af de
kunstnere, Galleri Gl. Lejre har med på årets gallerimesse i Herning.
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En anden af kunstnerne er naturligvis Inara Petrusevich, Daugavpils førende maler, og den første kunstner,
der har slået sig ned i zarfortet i en bygning lige op ad
det kommende Art Centre.
Stor gave fra Galleri Gl. Lejre
Mest mediemæssig opmærksomhed fik dog den gave,
Dorte Philipsen havde med til byen Daugavpils, nemlig
et yderst stærkt og 160 x 160 cm stort billede, Red
Creek II som Galleri Gl. Lejre sammen med kunstneren
Bent Holstein skænkede til Daugavpils-samlingen. Afsløringen af billedet blev foretaget som det sidste indslag i
den 10 dage lange begivenhed og udgør nu en markant
del af art centrets samling.
Flere medlemmer giver større styrke
Med de positive signaler efter årets Plein Air er der
endnu mere brug for at kunne vise en dansk interesse.
Har du venner og bekendte, der kunne tænke sig at
støtte sagen, så er prisen for at være medlem i 2010,
100 kr. som med angivelse af tydelig navn og adresse og
e-mail bedes indsat på foreningens konto, 1551
10420288 i Danske Bank.
Med venlig hilsen
Peter Kjelstrup
&
Dorte Philipsen, formand
Galleri Gl. Lejre
philipsen@galleri-gl-lejre.dk
Tlf. 46 48 04 86 m 40 14 06 45
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Danfø møde
Indkaldelse til medlemsmøde
Fredag den 19. marts kl. 18.00 i mødesal D,
Københavns Rådhus.
Indgang via bagindgangen til rådhuset overfor
brandstationen.
Forud for medlemsmødet vil Anne E. Jensen, medlem af
Europaparlamentet for Venstre, holde oplæg om
EUs Østersø-strategi og NGO’ernes rolle heri.
Anne E. Jensen er den danske europa-parlamentariker,
der har haft størst indflydelse på udformningen af Østersøstrategien.
Mødet med Anne E. Jensen er åbent for alle interesserede.
Herefter afholdes der ordinært medlemsmøde
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning og aktivitetsplan, herunder deltagelse i
IX BS NGO Forum 2010
3. Godkendelse af regnskab, herunder regnskab for
BS NGO Forum 2009, og budget for 2010.
4. Valg af DANFØ Koordinator
5. Valg af koordinationsmedlemmer (der skal være
4-6 medlemmer)
6. Evt. valg af revisor/er
DANFØ sørger for vand til deltagerne
Tilmelding til mødet til BSNGOForum2009@gmail.com
Med venlig hilsen koordinationsgruppen
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EUs Østersøstrategi, hvad er det?
Betyder den noget for os?

Det Europæiske Råd vedtog den 29-30. oktober 2009 en
strategi for Østersøregionen. Strategien består af en
meddelelse og en handlingsplan med en liste med over
80 flagskibsprojekter, som forskellige organisationer og
institutioner så kan byde ind på.
EU har defineret fire mål for strategien:
•
•
•
•

Østersøregionen
Østersøregionen
Østersøregionen
Østersøregionen

skal
skal
skal
skal

have et bæredygtigt miljø,
være velstående
være tilgængelig og attraktiv
være sikker

Østersøstrategien er den første EU-strategi, der samler
indsatsen rettet mod en geografisk afgrænset makro-region og forventes at få betydning for den kommende regionalpolitik i hele EU.
Mere på http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/

På Nordisk Ministerråds møde i Vilnius i Februar 2010
udtalte daværende Minister for nordisk samarbejde og
Formand for Nordisk Ministerråd, Bertel Haarder:
Samarbejdet mellem de baltiske og nordiske lande har blandt
andet været en inspiration for EU’s Østersøstrategi som blev
vedtaget under det svenske formandskab i efteråret 2009.
Det nordisk-baltiske samarbejde er selve kernen i udviklingen
af en stærk og konkurrencedygtig Østersøregion – det såkaldte
’Top of Europe’. Derfor vil det danske formandskab sikre at
Nordisk Ministerråd bidrager til at gennemføre EU’s Østersøstrategi. Det vil komme både borgere og virksomheder til gode.
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Raivo Maksims
I det sidste blad, har jeg skrevet om Raivo fra Limbazi, som
blev født med en sund arm og
en vanskabt arm, men alligevel
nu er en dygtig trompetspiller.
Jeg fortalte også, at det nu var
nødvendigt at købe en ny protese. I december spillede og
dansede mange grupper fra
kulturhuset i Limbazi for at
samle penge til Raivo, og ved
den sidste koncert, den 20.12.,
samlede vi i alt 800 lats, som
han fik. Nu er det marts, derfor
ringede jeg til Raivos mor for at

finde ud af, hvordan det
går. Moderen fortalte, at de
har bestilt protesen i SIA
”Unihaus”, som befinder
sig i Riga, dette ”Unihaus”
arbejder sammen med et
firma i Tyskland. Raivos
læge dr.Ruso har informeret om, at Unihaus leverer
de bedste kvalitetsproteser, derfor kan der også være lidt forskel på prisen. Nu
skal Raivo vente til april, og jeg vil informere jer i næste
blad. Hvis I gerne vil støtte Raivo mere, kan vi skrive
til ham eller støtte ham økonomisk.
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SOS Børneby i Letland

Fra Sos Børnebyen Islice har Kirsten Gjaldbæk
modtaget følgende nyheder.
56 børn bor nu i Islice børneby og 5 af dem er lige ankommet i år. De mangler alle på en eller anden måde
omsorg fra deres egne forældre og landsbyen er en ny
chance for dem, for at få trygge og ordnede forhold og et
hjem. De har brug for at vide at deres nye familie i børnebyen, altid vil være der for dem. Nogle af dem har dårlige erfaringer fra fortiden og er angste for, at det skal
gentage sig igen. Med den nye familie om sig, kan de
vende hjem fra skole eller børnehave og vide, at der er
varm mad og en varm seng, der venter om aftenen, sådanne ganske enkle ting savner mange børn i denne verden.
Der er 11 førskolebørn i landsbyen nu, og det mindste
barn er lige fyldt 3 år. Især de små børn er meget knyttet
til deres sos-mor. Alle børnene lever i 12 sos-familier og
næsten alle 12 sos-mødre tager sig af 5 til 6 børn hver.
3 ældre piger, som er blevet 16 år, har afsluttet folkeskolen og er flyttet til ungdomsafdelingen, hvorfra de går
på teknisk skole eller deltager i anden videregående uddannelse. Mange af de unge vil gerne uddanne sig til kok
og en har valgt konditor som sin gerning. Når de unge
skal vælge, hvad de vil uddanne sig til, får de meget
hjælp og støtte af personalet til at foretage det rette valg.
Hvert barn har sin egen personlige udviklingsplan, som
er baseret på det enkelte barns individualitet. Landsbyens filosofi er at holde barnet engageret og få det til at
afprøve og lære mange forskellige nye ting. Ethvert barn
er født med nogle naturtalenter. Måske er de endnu ikke
blevet opdaget, men lærerne prøver at give børnene mod
og lære dem at alt er muligt, når først de har fundet ud
af hvad de vil være og arbejder hårdt for at opnå det.
Som altid hen imod slutningen af året havde landsbyen
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gæsteoptræden. Det var dukkeoperaen Pinocchio, og den
Lettiske National Operas artistgruppe der kom og opførte stykket. Børnene havde mulighed for både at se,
høre og mærke på skuespillerne og de flotte kostumer,
hvilket vakte stor jubel.

Uddrag og oversættelse af leder Irena Liepinas årlige brev. LN

http://www.sos-borneby.dk/Vores-arbejde/Her-hjaelper-vi/
Europe/Latvia/Pages/default.aspx

Symposium hos Andreas
Åbling Petersen

Stadebjerggård Ellum, Løgumkloster, 19.7 til 31.7
Symposiet slutter med en fest
31. 7 hvor der bl.a. vil være
optræden ved lettiske dansere.
Der vil også være mulighed for
at se træskulpturer af Janis
Kopiske som har boet og arbejdet hos Andreas i 3 år.

Baltic Sea NGO FORUM

16. - 17 April deltager Niels Bendix Knudsen og Kirsten
Gjaldbæk i IX Baltic Sea NGO FORUM i Vilnius

Sommerfest på Ambassaden, Be alert.

Foreningen Dan-Let forventer en sommerfest på ambassaden i juni, men datoen er endnu ikke fastlagt.
Hvis ikke næste nr af bladet når at komme ud inden festen, kan I se datoen på nettet på www.danmark-letland.dk og/eller alternativt give Anne Fraxinus besked
om at I gerne vil sættes på hendes mailliste.
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KALENDER
Marts

19.3 kl. 18

Medlemsmøde i Danfø.
Forud for medlemsmødet vil Anne
E. Jensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre, holde oplæg
om EU´s Østersøstrategi og
NGO´ernes rolle heri. Se s. 38
Københavns Rådhus mødesal D.
Indgang via bagindgangen til rådhuset overfor brandstationen.

21.3 kl. 16

Ivars Silis foredrag om ”Slot under
vandet” i Vejle
Ved Anlæget 14b, Marys Center
7100 Vejle
Evt. tilmelding til Ineta Sokolowski
ineta@grundet.dk eller
info@lettiskdanskforening.dk

April

22.4 kl.19

Maj

15.5 kl.14

Juli

19.7 - 31.7

marts 2010

Generalforsamling i Danmark-Letland. ”Kulturhuset Kilden”, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster
Offentlige transportmuligheder:
bus 22, bus 13 eller S-tog: Brøndbyøster St. Se s 22.
Generalforsamling på Rite Højskole.
Kristi Himmelfartsferien. Se s. 27.
Symposium hos Andreas Åbling
Petersen, Stadebjerggård Ellum,
Grænsevej 1, 6240 Løgumkloster
31. 7 Fest med lettiske dansere.
www.danmark-letland.dk
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