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Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 
Motioner ska enligt 16 § i våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. 
 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen 
tillhanda senast 31 januari för att behandlas vid årsmötet. Motioner och styrelsens yttranden över dem skall medfölja 
kallelse till årsmötet. 

 
Styrelsen 
 

 
 
Svensk-Lettiska föreningen bjuder in till medlemsmöte den 29 januari! 
 

Baltisk säkerhet 
 
I höstas kunde vi i pressen läsa om att NATO håller sin 
största övning på många år i Baltikum. Även Rysslands 
övningar i Östersjöområdet väckte stor uppmärksamhet. 
Hur är det med säkerheten i Baltikum? Svensk-Lettiska 
föreningen har bjudit in generalmajor och fd rektor för 
Försvarshögskolan, Karlis Neretnieks att föreläsa om 
detta för oss angelägna ämne. 
.  
Efter föredraget blir det mingel med ett glas vin och 
enklare tilltugg. 
Alla är hjärtligt välkomna! Ta gärna med vänner och 
bekanta! 
 
Tid: kl 18.00, 29 januari, 2014 
Plats: Estniska huset, restaurangen, 1tr, Wallingatan 32, 
Stockholm  

 
Inträde för medlemmar 80 kr och för andra 100 kr. 
Anmälan görs till Conny Mörke  
E-post: info@svensklettiska.se eller telefon 073-581 77 15 senast 24 januari 2014. 
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Riga kulturhuvudstad 2014 
 
Riga liksom Umeå är utsedd att vara kulturhuvudstad 2014. 
Den 22 nov. presenterade Aiva Rozenbergs, direktör för kulturhuvudstadsprogrammet och gäst på 
Lettlands ambassad i Stockholm, det mycket omfattande och högst spännande programmet. 
 
*Officiella invigningen sker 17 jan. i Centralmarknadens stora (zepelin) glashallar. Det bjuds på 
olika maträtter och underhållning. 
 
*18 jan. bildar människor en levande kedja som från hand till hand skall överföra böcker från det 
gamla Nationalbiblioteket på K. Barona iela till det nya Nationalbiblioteket (kallat Ljusets borg) på 
andra sidan Daugava. Avståndet lär vara 2014 m. Samtidigt sker invigningen av det nya 
biblioteket – Ljusets borg  
 
*På Operan är det 19 jan. premiär av Richard Wagners opera Rienzi som han komponerade 
under sin tid i Riga. Nyskriven musik kommer att framföras hela året. 
 
*Under hela året blir det olika evenemang så gott som varje dag i Riga med grannkommuner och 
även på andra orter såsom Sigulda. Ett rockmusiktåg anordnas som går till Daugavpils, numera 
Lettlands näst största stad, nära ryska gränsen. Konserter festivaler och musik av olika slag blir 
det på många arenor. Detta gäller också teaterföreställningar. Likaså genomförs olika aktiviteter 
för barn och av barn.  
 
* En av Nationalmuseets utställningar handlar om Lettisk konst under 100 år dvs. 1914-2014 med 
inlåning från museer och privata samlingar från hela världen. Det blir även rikligt med andra 
konstutställningar på olika platser. 
 
*Midsommar kommer att firas traditionsenligt och praktfullt som sig bör. Denna gång inbjuds även 
andra kulturer t.ex. från Sydamerika och Afrika att demonstrera sina traditioner kring solen.  
Likaså kommer Midvintersolståndet att firas med karnevaler och annat roligt. 
 
*9-19 juli genomförs 8:e körolympiaden på körfestivalscenen i Mežaparks. Körer från 91 nationer 
har redan anmält sig. Olika slag av körmusik framförs. 
 
*I december genomförs den årliga europeiska filmfestivalen och filmpriser delas ut. 
 
*Rigas gator och husväggar m.m. kommer att smyckas med blommor och växter. Flera 
programpunkter handlar om bärnsten, dels om dess handelsvägar i forntiden, dels om dess 
användning för tillverkning av tråd för kirurgiska och andra ändamål i modern tid.  
 
*Från april till september kommer man att kunna beskåda ockupationsmakterna 
säkerhetstjänstens dvs. Tjeckans och Gestapos högkvarter (Stūra māja) i hörnet Brīvibas/Stabu 
iela) Ses kan förhörsrum, tortyrkammare, etc. och korridorerna med de röda mattorna för att 
blodspåren inte skulle synas. 
 
*Kulturen som medel för att överleva personliga kriser och svåra tider är ett annat inslag under 
året. För att bekanta Dig med Kuturhuvudstadsårets mycket omfattande program gå in på 
www.riga2014.org eller genom google.lv. 
 
 Mudite Hoogland Krasts 
 
  

  

 
 

http://www.riga2014.org/


Svensk-Lettiska föreningen inbjöd medlemmarna till programkväll onsdagen 
den 27 november 2013 
  

Docent Jerker Hansson, psykiater, 
tidigare chefsöverläkare och samordnare 
i Östeuropakommittén talade över ämnet 
"Om sjukvård i Lettland". (Jerker 
Hansson är också revisor i Svensk-
Lettiska föreningen) 
  
Genom många statistiska tablåer fick vi 
klart för oss att utvecklingen i varje fall på 
det psykiatriska området efter 
självständigheten 1991 inte motsvarar 
förväntningarna. Mycket återstår att göra 
när det gäller sjukvård i allmänhet. Men 
letterna skall inte misströsta. Det klagas 
på sjukvården t o m i Sverige som ligger 
på en så hög nivå.   
  

 
Många frågor ställdes efter föredraget och livliga diskussioner uppstod vid det efterföljande 
minglet som denna gång ägde rum i Estniska föreningens sammanträdesrum på våning 2 på 
Wallingatan. Hur så? Jo, det hade uppstått en vattenläcka någonstans i huset och de lettiska 
lokalerna på våning 5 var helt belamrade med möbler 
. 
Svensk-Lettiska föreningen tackar Jerker Hansson för all värdefull information och vill gärna 
återkomma i ämnet fler gånger. 
 

Styrelsen  

 
 
NEDA & LABUTIS JAZZ QUARTET 
 
Måndagen den 2 dec var det fullspikat på Södra Teatern i Stockholm då litauerna firade slutet på 
sitt EU-ordförandeskap. Det bjöds på jazzmusik av Neda & Labutis Jazz Quartet. 
Det var inte fråga om någon vanlig tradjazz utan mer en blandning av jazz och musik i folkloristisk 
anda av mycket gammalt ursprung.  

 
Vokalisten, tillika flöjtisten, Neda Malunaviciute imponerade stort med en sångstil som skulle 
kunna kallas "The call of the wild" (som Jack London en gång myntade). Hennes 
"duetter" med saxofonisten Vytautas Laputis var också helt magnifika. 
 
Trumslagaren Darius Rudis rev ner applådåskor efter sina smått ekvilibristiska trumvirvlar. 
Leonardas Beksa på keyboard och Eugenijus Kanevicius på bass fullbordade "the sound" i denna 
märkliga kvartett. 

 
En minnesvärd och musikaliskt faktiskt omskakande kväll. 
Tack, litauiska föreningen och Litauens ambassadör som i sitt tal också rev ner långa applåder. 

 
Diana Krumins Engstedt  

 
 
 

Foto Matthias Bolliger  

 



Få medlemsbladet till din e-postadress 
 

Till dig som får medlemsbladet i tryckt format men har e-postadress. 
Föreningen vill gärna skicka ut medlemsbladet digitalt för att bl.a. spara pengar. 
Så har du e-postadress men inte anmält det till föreningen så hör av dig med ett e-
brev till: info@svensklettiska.se 
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