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BALTIKUMDAGEN 5 SEPTEMBER
Den numera traditionella Baltikumdagen äger i år rum lördagen den 5 september kl. 12-16 i
Grödinge (Vårsta (Nynäsvägen 4 / Grödinge)).
Ester, Litauer och Letter medverkar med mångahanda aktiviteter:
Traditionellt konsthantverk.
Cafeteria, marknad med speciella matvaror (med avsmakning), loppmarknadsbord, bokbord,
lotteri och mycket mer.
Vi visar hur de vackra baltiska äggen färgas.
Folkdansuppvisning med efterföljande dans med publiken. Tipspromenad. Barnaktiviteter.
Skriv in detta datum i almanackan. Ni är hjärtligt välkomna!
Tag gärna med picknickkorg, sitt nere vid sjön och njut av den sagolikt vackra naturen.
Vill Du själv delta i Baltikumdagen och visa baltiska varor och eller verksamheter, är Du
välkommen att skicka oss ett e-brev till föreningens e-postadress: info@svensklettiska.se
Mer information om dagen kommer att finnas på vår hemsida www.svensklettiska.se

Medlemsavgifter för 2015
Medlemskap kostar 150 kr per år för enskild medlem och 500 kr per år för föreningar och företag,
beloppet betalas in på föreningens Plusgiro 94 86 93-7.
Skriv namn, adress, telefon samt e-postadress om sådan finns, på inbetalningen.
Styrelsen

Några ord från ordförande om styrelsen 2015
Mitt namn är Martin Ancons och jag är
föreningens ordförande. Jag är gift, har tre
utflugna barn och nått en ålder av 67 år.
Bor i Enköping och arbetar som VD i
företaget Ventilations Centrum och är
Ordförande i Chamber of Commerce for
South East Europe.
Den 28 april hölls föreningens årsmöte i
Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler på
Wallingatan 34 i Stockholm. Lars Hjeltman
och Andrejs Ritums lämnade styrelsen och
nya i styrelsen vart Astrid Sköldebring och
Christer Larsson.

På bilden till höger i främre raden från vänster: Diana Krumins
Engstedt, Maija Grinbergs, Mara Strautmane, Malin Engstedt och
Mudite Hoogland-Krasts.
Bakre raden från vänster: Daina Zaidi, Sarmite Andersons, Astrid
Klavins Sköldebring, Liene Ledaine, Conny Mörke, Christer
Larsson och Martin Ancons.
Efter årsmötesförhandlingarna hölls ett föredrag av Andrejs
Legzdins om sitt liv och arbete inom arkitektur, design och
innovationer.
Den 15 juni hade styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte
hemma hos föreningens tidigare ordförande och hedersmedlem
John Carfoord som bor i Kanton på Lovön i Stockholm. Styrelsen
utsåg vice ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig.
Utöver det en arbetsgrupp för Baltikumdagen bestående av
Conny, Diana och Martin. Dessutom har Diana fått ansvar för att
söka bidragsmedel åt föreningen och Liene ansvaret för
försäljningen av föreningens litteraturlager.

Här nedan följer information om styrelsens sammansättning, varje styrelsemedlem har
skrivit en kort presentation som infogats under respektive namn.
Vice ordförande och Webbansvarig Conny Mörke Tfn: 08-647 95 99, 073-581 77 15 E-post:
conny.morke@telia.com Född 1973, uppvuxen i Stockholm och lever med sambo ifrån Engure.
Arbetar som egenföretagare med reklamdistribution och reklamkampanjer. På fritiden gäller
trädgård samt att på olika sätt informera om Lettland på Internet (Kontakta mig gärna på de
sociala medierna Facebook, Linkedin och Twitter). Privat hemsida: http://connycdm.blogspot.se/
Styrelsemedlem och sekreterare Malin Engstedt tel 0709-14 69 69 E-post:
malin.engstedt@gamma.telenordia.se Hemsida: www.malinengstedt.se
Född 1949, beteende- och filmvetare, f d socialarbetare som blev informatör/kommunikatör.
Pensionär/kommunikationskonsult, just nu inom EU-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.
Driver Malin Engstedt information & illustration. Lever med Stefan på Västra Kungsholmen i
Stockholm.

Styrelsemedlem Diana Krumins Engstedt f. Meschaks Tel 08-80 11 80, mobil 073-945 39 66,
diana.ke@ownit.nu Jag är 70+. Har varit gift två gånger. Har en gift son, en sonhustru och två
små busfrön till barnbarn. Jag har en fil.kand.- examen i konstvetenskap, etnologi och historia.
Har arbetat i 30 år som intendent på Eskilstuna Konstmuseum. Efter pensioneringen har jag läst
lettiska språket i tre år, gått en kurs i lettisk historia och en kurs i lettisk litteratur med namnet
Captive mind, allt på Stockholms Universitet. Har skrivit konstartiklar i Diena och Briva Latvija.
Har författat ett antal konstpublikationer samt boken Mor lärde mig om lettiska mat- och
helgtraditioner. Jag är ordförande i Lettiska Pensionärsföreningen sedan tre år tillbaka.
Styrelsemedlem och kassör Mudite Hoogland Krasts tfn: 08-752 63 34 E-post:
mudite_hk@hotmail.com
Född i Lettland. Flydde med föräldrar som 2-åring med båt till Sverige. Tillsammans med min
man Henrik har vi två vuxna döttrar. Har arbetat som farmacevt och som handläggare för
kemiska arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket Sedan 2008 pensionär. Är verksam inom ett antal
lettiska föreningar och sjunger i Stockholms lettiska kör.
Styrelsemedlem Liene Ledaine Björnståhlsgatan 2A 121 38 Johanneshov E-post:
liene.ledaine@gmail.com
Styrelsemedlem Christer Larsson Sjövillan, Erikssund, 193 91 Sigtuna, E-post: c.l@sverige.nu
Styrelsesuppleant och medlemsansvarig Maija Grinbergs
Tfn: 08-645 85 14, 070-141 41 32 E-post: maija.grnbgs@gmail.com
Född i Lettland och uppvuxen i Sverige. Har arbetat som lärare i lettiska vid Stockholms
universitet i drygt 20 år och med uppdragsutbildning i lettiska för UD. Medförfattare till ett Lettisktsvenskt-lettiskt lexikon. Numera pensionär som på fritiden ägnar sig åt den lettiska utvandringen
till Brasilien på 20-talet genom kontakter med forskare i Lettland och ättlingar till utvandrare i
Brasilien.
Styrelsesuppleant Mara Strautmane Olof Palmes gata 16, 11137 Stockholm, E-post:
mara.strautmane@gmail.com mobil tel 073-6290451 mobil tel Lettland +37126583334
Verksam i Lettiska nationella fonden. LNF stöder flerbarnsfamiljer och ungdomar som lever i
knappa förhållanden med ekonomiskt stöd resp. stipendier till studier!
Styrelsesuppleant Astrid Klavins Sköldebring Fiskaregatan 3, 761 40 Norrtälje, E-post:
askoldebring@gmail.com , Mob tel 073- 154 6030, Mob tel Lettland +37124795409
Jag har mina rötter i Lettland och är lettisktalande. Är uppvuxen i Latinamerika, har bott och
arbetat i Kanada, är bosatt i Sverige sedan 1970-talet. Har en Fil.kand. i International Relations,
historia och språk, har arbetat i Sverige som språklärare, översättare, museipedagog. Har
tidigare suttit i Svensk-lettiskaföreningens styrelse i olika omgångar under perioden 1994-2011
med ett engagemang inom musei- och kulturfrågor samt fungerat som tolk. Gift, två söner.

Ni är mycket välkomna med både förslag och synpunkter på föreningens verksamhet!
Ni når mig på telefon 0171-30706 eller mobil 070-854 06 70 eller e-posten martin@envengi.com
Mvh
Martin Ancons
Ordförande

Ambassadör Henrik Landerholm gästar Svensk-Lettiska föreningen i Stockholm
Strax efter Påsk, den 7 april, hade Svensk-Lettiska föreningen inbjudit Sveriges ambassadör i
Lettland Henrik Landerholm till föredragskväll i Stockholm. Vi var välkomna att som så många
gånger förr ha vårt program på Lettlands Ambassad i Stockholm. Det var bara det att medan
Henrik Landerholm fortfarande firade Påsk i Stockholm och hade möjlighet att hålla föredrag här
så firade Lettlands Ambassdör Girts Jegermanis Påsk i Riga och hade inte möjlighet att vara här
i Stockholm.
Ämnet för kvällen som var "Lettland i skuggan av kriget i Ukraina" samlade en imponerande stor
åhörarskara. Den store grannen i öster kritiserar, utmanar och hotar ständigt de små baltiska
länderna som darrar som asplöv i Putins vinddrag. Den politiska situationen i hela
östersjöområdet har drabbats av den oberäknelige grannens vrede och nu har alla bråttom att
rusta upp sin militära kapacitet.
Balterna vet inte från en dag till en annan vad som väntar dem när de vaknar på morgonen.
Ryska trupper har slagit läger vid gränserna. Det är beundransvärt att människorna har kraft och
mod att åtminstone till synes fungera som vanligt. De har tillit till NATO givetvis, bara inte någon
slug strateg finner ut hur man kan hindra NATO att komma till undsättning.
Efter föredraget samlades publiken i "dockrummet" där frågorna fortsatte att hagla över
ambassadören som dock, på diplomaters vis, svarade utan mera bestämda ställningstaganden.
Vi tackar emellertid för all värdefull information och hoppas att alla våra farhågor skall komma på
skam.
Diana Krumins Engstedt

PS Jag måste berätta några personliga minnen om Henrik Landerholm. På 70-talet, när han
som ung officer tjänstgjorde i Strängnäs, hälsade han då och då på sin mor som bodde i
Eskilstuna. Jag var i många år intendent på Eskilstuna konstmuseum och träffade ibland mor och
son Landerholm på våra vernissager. Konstintresset lär ligga i familjen.

