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Bäste medlem 
 
Årsmötet den 26 mars beslutade om oförändrad medlemsavgift, 150 kr. Inbetalningskort bifogas detta blad. Har 
du inte fått något inbetalningskort innebär det att du redan betalt din avgift för 2007. 
 
Ett diskussionstema på årsmötet var den fortsatta inriktningen på föreningens verksamhet. Många bra förslag 
kom upp. Dessa ska styrelsen noga överväga. Vid årsmötet avgick Leo Eriksson och AnnMari Lindqvist ur 
styrelsen medan Astrid Sköldebring invaldes. Efter årsmötet såg sig ordföranden Torgny Wiktorsson nödsakad 
av tidsskäl att lämna sin post. Ordförandeposten är således för närvarande vakant, men valberedningen arbetar 
för att få fram en ny ordförandekandidat. Kerstin Aronsson har tagit på sig rollen som vice ordförande. 
 
Efter årsmötet höll professor Peteris Vanags ett föredrag om det lettiska språket under ”svensktiden” på 1600-
talet. 
 
Den 25 januari hölls ett välbesökt och uppskattat medlemsmöte där Kjell Rindar berättade om sina år som 
svensklektor i Lettland, först i Daugavpils och därefter i Riga. Likheter och skillnader mellan Lettland och 
Sverige  när det gäller villkor för studenter och lärare togs upp. Föredraget gav upphov till många frågor, 
skolfrågor är uppenbarligen något som engagerar. 
 
Just nu pågår planeringen för fullt för Baltikumdagen den 15 september i Grödinge. Efter hand som 
programpunkter blir klara, kommer dessa att informeras om på vår hemsida www.svensklettiska.se. Både 
Litauen och Estland, förutom Lettland, kommer att vara representerade.  
 
 
Föreningens bokförmedling 
 
Föreningen har ett antal boktitlar med Lettlandsanknytning till försäljning. Dessa är: 
 
Sture Gustafson: Baltikum  Tre länder – tre huvudstäder:  180 kr 
Lars Peter Fredén: Förvandlingar och Återkomster:  200 kr per band 
 
Dessa förmedlas av Lars Hjeltman, larshjeltman@gmail.com 
 
Lettisk-svensk, svensk-lettisk ordbok, Förlaget Norden, Riga:  230 kr 
 
Ordboken förmedlas av Rune Bengtsson 
 
 
 



Seminarium om Lettlands nutidshistoria för svensktalande. 
  
Lettiska Centralrådet i Sverige inbjuder alla letter samt deras svenska vänner, bekanta och anhöriga till ett 
seminarium om Lettlands historia. Tidigare kontakter med Sverige berörs men tonvikten kommer att vara på 
utvecklingen av Lettland till en självständig stat 1918, åren därefter, den återvunna självständigheten 1991 och 
dagens Lettland. Många svenskar som reser till Lettland, tillsammans med lettiska anhöriga och vänner blir 
förtjusta i Riga och landets natur, de uppskattar den  lettiska musiken m. m. men saknar kunskap om landets 
komplicerade historia. Vi vill försöka avhjälpa detta genom detta seminarium. Att känna till Lettlands historia är 
viktigt för förståelsen av Lettland av idag.  
  
Tid:  Onsdagen den 30 maj kl 18-ca 21.00. 
Plats: Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm. 
Föreläsare: Professor Karlis Kangeris. 
Språk: Svenska. 
Kostnad: ingen  
Kvällens program: 
Kl 18.00-ca 19.00  Föreläsning. 
Kl  19.00-19.30 Paus då Ambassaden och Centralrådet bjuder på lättare förtäring. 
Kl 19.30-ca 20.30 Föreläsning. 
Kl 20.30-ca 21.00 Frågestund. 
   
För att få en uppfattning om hur många som kommer, kan anmälan ske senast 29 maj till Diana Krumins 
Engstedt mail diana.ke@blixtmail.se tel: 08/801180 eller Mudite Hoogland Krasts mail mudite.hoogland-
krasts@av.se, tel: 08/7526334 (kvällstid).  
  
Hjärtligt Välkomna! 
  
Lettiska Centralrådet i Sverige    
Mudite Hoogland-Krasts, Ordförande Diana Krumins Engstedt, Kulturansvarig 
  
  
               


