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Föredrag ”Gå in i väggen” med dr professor Gunta Ancane
Lettiska Pensionärsföreningen och Svensk-Lettiska föreningen inbjuder till föredrag om ett idag
aktuellt ämne nämligen hur skall man bli nöjd med sitt liv så att man slipper "gå in i väggen".
Var? torsdagen den 27 oktober på Lettlands Ambassad, Odengatan 5, Stockholm.
Program:
kl 16.00 Eftermiddagskaffe då vi får tillfälle att träffa och bekanta oss med föredragshållaren
Med.dr professor Gunta Ancane, direktör för avdelningen "Psychosomatics and psychotherapy"
på Stradins Universitet i Riga.
kl 17.00 Professor Ancane talar över ämnet "Emotional wellbeing and satisfaction with life" på
engelska.
Kl 18.00 Frågestund
Alla varmt välkomna!
Fri entré
LPA och Svensk-Lettiska föreningen
För ev frågor 073 945 39 66

Sovjets barnbarn. Ryssarna i Baltikum.
Författaren och journalisten Kalle Kniivilä presenterar sin senaste reportagebok, som bygger på
de samtal han fört med den ryskspråkiga minoriteten i Baltikum, från gränsstaden Narva i norr till
Klaipeda i syd. Den ryskspråkiga minoriteten uppgår till över en miljon invånare. Utgör de en
säkerhetsrisk? Hur har de reagerat på Rysslands ockupation av Krim? Vilken sida står de på i
händelse av skärpt konflikt i Östersjö-regionen? Vilket medborgarskap har de valt – ryskt, ett i
något av de baltiska länderna eller inget alls? Kom och lyssna på Kalle Kniivilä och få några
frågor besvarade. Efter föredraget blir det en frågestund och därefter eftersnack, mingel och
enklare förtäring.
Tid: 2016-12-01, kl 18-20.
Plats: Gästabuden i Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39A. Närmaste T-station är
Mariatorget, uppgång Mariatorget.
Inträde: 60 kr
Kvällen arrangeras av Svensk- Lettiska föreningen, Sverigeesternas Riksförbund och Litauiska
föreningen i Sverige.
Alla hjärtligt välkomna!

Låt mig få städa klart
Så heter Kjell Albin Abrahamsons bok som
kom 2014, samma år som han presenterade
den på Svensk-Lettiska föreningens
medlemsmöte på ABF-huset i Stockholm. Nu
är han borta och begravd, vid Alsens kyrka i
Jämtland.
Lika lätt och humoristiskt som Kjell Albin
närmade sig sitt ämne och oss som
lyssnade, lika allvarligt var hans budskap.
Hans motto i boken och inför vårt
medlemsmöte var:
”Jag förfasas över hur lättvindigt vänstern tar på kommunismens brott. Den överslätande inställningen till
den bolsjevikiska terrorn är obegriplig, liksom att det fortfarande finns de som kallar sig kommunister.”
Hans långa historia som journalist och korrespondent i forna Sovjetunionen och i Östeuropa för
Sveriges Radio och som författare har beskrivits i många medier och han har hyllats av vänner,
kollegor och publik.
Inte långt före sin död i september 2016 skrev Kjell Albin på Facebook:
"Jobbigt har det varit men förbaskat nödvändigt. I dag skickar jag iväg till "mitt" förlag Hjalmarson &
Högberg 300 manussidor av min nya bok: "Stor var Lenin... En massmördare och hans statskupp". Det är
skrämmande vilken stark ställning tyrannen Lenin fortfarande har i vårt land. Det är uppenbart för alla utom för övervintrande kommunister och vulgärvänstern - att Lenins gärning var vidrig, förfärlig,
människofientlig och byggd kring en galen idé som Lenin till råga på all påstod vara vetenskaplig. Nästa år
är det 100 år sedan Lenins statskupp ägde rum. Att kalla en statskupp för en revolution är att beröva de
verkliga och sanna folkresningarna deras värdighet och historiska betydelse.”
Så tråkigt att han inte fick se boken i tryck och följa reaktionerna efter publicering. Kanske hade
han kunnat återkomma till ett nytt medlemsmöte hos oss för att berätta om den?
Svensk-Lettiska tackar härmed Kjell Albin Abrahamson för din gärning och för vårt korta men
givande samarbete 2014.
För styrelsen/
Malin Engstedt

Medlemsavgiften 2016
Här en påminnelse om medlemsavgiften för 2016 till er som ännu inte betalat.
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. Glöm inte att skriva ditt namn och
adress på inbetalningen.
Medlemsansvariga Maija Grinbergs E-post: maija.grnbgs@gmail.com Tel: 070 - 141 41 32.
Styrelsen

