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SENASTE NYTT FRÅN STIFTELSEN LIVSLUSTS HEM OCH YRKESSKOLA
FÖR FÖRÄLDRALÖSA OCH ANDRA UTSATTA UNGDOMAR I LETTLAND

Drottning Silvia hedersgäst i Aizupe när
Livslust fyllde 10 år

plats liksom styrelserna i Stiftelsen Livslust och Asociacija
Dzivesprieks. Hela skolans personal och många tidigare anställda
fanns där och dessutom lärare, svenska volontärer och ett stort
uppbåd från media. Och naturligtvis de viktigaste av alla – Livslusts
elever, nuvarande och tidigare.
Hjärtat slår några extra glädjeslag när vi får syn på ”gamla” elever.
Och den här dagen blev det många glada återseenden. Mycket
skratt och många kramar. Det var först svårt att känna igen en del
som lämnat skolan för flera år sedan. De är ju inga ungdomar
längre. De har blivit vuxna självständiga individer, som arbetar och
försörjer sig och många av dem har bildat familj. Det är med speciell värme vi ser hur de tar hand om sina egna små barn, ett konkret bevis på att allt vårt arbete inte varit förgäves.
Alla, som stöder Livslust, bidrar till att ge dessa ungdomar en

Drottning Silvia välkomnas av Livslusts rektor Edijs Petersons och eleven

chans i livet. Och det leder till att deras barn i sin tur får en helt

Arturs Grigulis.

annan start i livet än sina föräldrar.

Till vår stora glädje sken solen från en klarblå himmel på jubileumsmorgonen. Kvällen före såg det ut som om det skulle bli både
kallt och regnigt. För säkerhets skull hade vi rest några tält och
samlat en massa paraplyer och vi bekymrade oss över var gästerna
skulle finna en torr plats att äta sin lunch. Men makterna var med
oss och det vackra vädret varade hela dagen och förhöjde glädjen
och feststämningen ända tills sena kvällen.
Skolans elever, personal och frivilliga hade hjälpts åt med att skapa
en festlig inramning till firandet. Det var skinande rent överallt, på
varje möjlig plats fanns fantastiska blomsterdekorationer och det
verkade som om arbetet i köket hållit på hela natten. Eleverna tog
emot gästerna och delade ut en tygkasse – som sömmerskeeleverna
sytt. I kassen fanns dagens program, gästlista och en elevtidning.
Inom kort var det fullt av folk, som nyfiket vimlade in och ut i alla
byggnader i väntan på drottningen.
Bland de 265 speciellt inbjudna gästerna fanns utbildningsminister
Baiba Rivza och välfärdsminister Dagnija Stake, Vanes borgmästare
Vija Dembovska, Tukums landshövding Edmunds Petersons och
borgmästare Juris Sulcs. Svenska och lettiska sponsorer fanns på

Aiva Paleva, tidigare kökselev, var med och firade med sin lille son

Och så anlände Drottning Silvia tillsammans med hovdamer och
Sveriges ambassadör i Lettland, Göran Håkansson. Livslusts elever
Elina Meksa och Arturs Grigulis tog emot med blommor och tygkasse. Under ackompanjemang av Livslusts elevkör, klädd i lettiska
nationaldräkter, hälsade drottningen sig fram till det lilla podiet.
Här följde hon sedan ceremonierna i sällskap med dagens värd
rektor Edijs Petersons, Livslusts grundare Kerstin Nordin och
Dzivesprieks ordförande Sarma Upesleja. Drottningen är Livslusts
beskyddare sedan 1995. Hon invigde skolan för tio år sedan och
har med stort intresse följt utvecklingen sedan dess.

F.d. eleven Gita Liepinlauska höll dagens mest gripande tal, där hon berättade

Drottningen omgiven av Livslust-elever i nationaldräkter.

om vad Livslust betytt för henne och om sitt nuvarande arbete som sömmerska
på Snickers fabrik i Tukums. Till höger Sarma Upesleja och Kerstin Nordin.

Det hölls många vackra tal under dagen. Kerstin tackade för alla

Drottningen tillfälle att sitta ner för ett ostört samtal med ett tio-

bidrag och allt arbete som lagts ner under åren. Uppbyggnaden

tal elever och skolans psykolog Ilona Luksa.

började redan 1994 och många har varit med från starten. Sarma,
som även är socialchef i Tukums län, berättade hur tacksam hon är

Under avslutningsceremonin höll Drottningen ett uppskattande

för att de ”svenska damerna” inte givit upp, trots svårigheter och

tal, som riktade sig till alla som varit med om att bygga upp skolan

kulturkrockar, utan envist strävat vidare mot sin vision. Edijs berät-

och till personalen.

tade om skolans aktiviteter och Vija Dembovska, borgmästaren i
skolans hemkommun Vane, talade om vad skolan betytt för trakten.

Det var många som hade med sig presenter. Drottningen överläm-

Alla tal översattes av dagens tolk, Renate Meija.

nade en DVD-spelare. World Childhood Foundation gav ett bidrag
till elevernas populära sommarläger. Bland övriga presenter fanns
ventilationsaggregat, konstverk, böcker, vaser, en väggklocka, CDspel, sportutrustning, högtryckstvätt och blommor och dessutom
kontanta bidrag till skolans drift innevarande år.

Kockar från Vairak Saules (t.v.) tillsammans med skolans kökslärare och fyra av
kökseleverna.

Så var det dags för lunch. Rimi hade skänkt all den goda maten
och skolans partner i köksutbildningen, restaurangkedjan Vairak

Livs levande Livslust-logga.

Saules, stod för matlagning och servering i samarbete med eleverna i köket. De gäster som inte fick plats i matsalen åt en härlig

Allra sist gjorde eleverna en ceremoni, där de under vacker sång

buffé i trädgården och njöt av sol och värme medan de fick tillfälle

släppte upp mängder av ballonger av alla färger mot himmelen som

att prata med nya och gamla elever. Ministrarna höll tal och sa att

en symbol för en ljus framtid. När drottningen och många av de pro-

de verkligen uppskattar att Livslust-Dzivesprieks arbetat fram nya

minenta gästerna hade lämnat skolan var det elevernas tur att själva

metoder för social rehabilitering av utsatta ungdomar. De lovade

fira. Nu kunde man slappna av och festligheterna fortsatte långt in

också att verka för att skolan ska få statligt stöd i framtiden.

på natten med mera god mat, musik, dans och uppträdande.

Efter lunchen visades gästerna runt på skolan. De fick se sovrum,

Jubileet sponsrades av: Lustigais Blumizers, Monde PR, Nordea,

sällskapsrum, klassrum och verkstäder. Drottningen var som van-

Renate Meija, Rimi, Vairak Saules och Vivacolor.

ligt mycket intresserad och ställde många frågor. Efter turen fick

Middag på Sveriges Ambassad i Riga

Påskfest med gäster

På kvällen hölls en middag för Livslust-Dzivesprieks på Sveriges
Ambassad i Riga. Hedersgäster var Drottning Silvia, finansminister
Oskars Spurdzins, utbildningsminister Baiba Rivza, välfärdsminister
Dagnija Stake. Bland gästerna fanns representanter för Livslusts
sponsorer Krasu Serviss, Vairak Saules, FMG Fund Managers
Oriflame Cosmetics, Knauf, Nordea, Unibanka samt Livslusts och
Dzivesprieks styrelser. Juris Padegs representerade Livslust, Inc. i
USA och Monica von Schierstädt kom från nystartade Livslustavdelning i Tyskland, Lebensfreude. De senare har som syfte att
sprida kunskap om Livslusts verksamhet samt samla in medel till
skolan i Lettland.
Påskfest i Aizupe tillsammans med barn från Dzirciems barnhem.

Livslusts syverkstad
Som ett led i utbildningen syr andraårseleverna produkter, som
säljs för att få in medel till skolans drift. Förutom ett bassortiment,
som kan beställas från Livslusts kansli, syr vi för speciella tillfällen
och på beställning (livslust@telia.com eller 08-6607784).
Några exempel:
Specialbeställda julklappsförkläden till personalen vid Örebro Sjukhus.
Specialsydd tygväska med företagets logotype till deltagarna vid
konferenser för East Capital och Vattenfall i Riga.
Jubileumsväskor i Livslusts färger, broderade med ”LivlustDzivesprieks 10 gadi” till gästerna vid Livslusts 10-årsjubileum.
Förkläden och grytlappar till Slottsboden i Stockholm i deras eget tyg.

Konferera i Aizupe

Musik har en framträdande plats på skolan och ungdomarna tar alla chanser
att framträda. Här på påskfesten.

Utflykter - en viktig del av den sociala
rehabiliteringen
Våra ungdomar är en marginaliserad grupp i samhället. Vi ser
det som ett led i den sociala rehabiliteringen att de får lära
känna sitt land och att de får ta del av landets kulturliv för att
känna sig som en del av samhället. Utflykter i naturen i olika
delar av Lettland ingår i programmet, ibland med övernattning i
tält. De får också vara med om konserter, teaterföreställningar
och olika idrottsevenemang.

Konferens i Aizupe

På tredje våningen i skolan finns ett stort trevligt rum på 100 kvm.
Det lämpar sig utmärkt för konferenser för upp till 50 personer.
Vi kan erbjuda TV, video, Internet, filmduk och overhead och
köket kan ställa upp med allt från kaffe och förfriskningar till
fulla middagar. Ett par kilometer från skolan finns utmärkta
övernattningsmöjligheter. För ytterligare upplysning kontakta
Livslusts kansli 08-6607784 eller livslust@telia.com

Årets första närkontakt med naturen.

Dans för Livslust på Fryshuset
Den 27 mars gavs en välgörenhetsföreställning för Livslust. Det

Det lettiska företaget SAGA har blivit skolans partner i snickeri-

var street-dansarna i Orionteaterns hyllade uppsättning av ”Vi Är

utbildningen. Partners sedan tidigare är för sömmerskelinjen

Dom”, som skänkte en föreställning till Livslust. Drottning Silvia

Snickers Workwear, för kökslinjen Vairak Saules och målerilinjen

hedrade oss med sin närvaro och det var första gången, som hon

Krasu Serviss.

var på en hiphop-föreställning. Fryshuset bidrog med lokaler.
Nordea Latvia och Forest Latvia har bekostat ett nytt avloppssystem, vilket var nödvändigt och ett krav från myndigheterna.
Snickers Workwear har bekostat utbyte av alla gamla dragiga
fönster i elevernas sovrum.
För företag är det redan tid att tänka på årets julklappar till kunder
och anställda. Välkommen att beställa Livslusts produktbroschyr på
08-660 77 84 eller livslust@telia.com

Streetdanceföreställningen ”Vi Är Dom”

Det blev ett lyckat evenemang med ungdomar som dansade för
ungdomar i ett ungdomens hus. Efteråt bjöds publiken på korv
med bröd. Livslusts samarbetspartners hade skänkt fina priser till
lotteriet som bidrog till ett bra resultat för kvällen. Tack till

Ett varmt tack till alla
trogna bidragsgivare!

Anette Keiler-Arvedson, Anne Nordström och Pia Wikström, som
organiserade kvällen och till alla volontärer.
Kvällen sponsrades av: Bromma Tryck & Brolins, Fryshuset, Map,
Martin Olsson, Orionteatern, Spendrups, Wurstmaster

Du kan hjälpa oss att hjälpa

Olika sponsoraktiviteter

En gåva till Livslust är en gåva till utsatta ungdomar i Lettland. Som
SAMARBETSPARTNER går man in med ett långsiktigt engagemang.

Föreningen Livslusts Vänner på Electrolux ordnade en pub-kväll

Som LIVSLUST-FADDER stöder man verksamheten med ett valfritt

för att värva nya medlemmar. Deltagarna fick se den sorgliga

belopp varje månad. Man kan ge enstaka bidrag t.ex. i samband

men verklighetsförankrade filmen ”Lilja-4-ever”. Det blev en

med jul eller en födelsedag. Man kan bli SOMMARFAMILJ eller KÖPA

lyckad kväll med många nya medlemmar i Electrolux’ vänföre-

PRODUKTER tillverkade vid skolan.

ningen för Livslust.

Vill du veta mer, kontakta oss på 08-660 77 84 eller livslust@telia.com
eller www.livslust.com

Den lettiska ventilationsinstallatören Lafivents kommer i sommar att installera en mycket efterlängtad ventilation i datarum
och klassrum. Lafivents skänker sitt arbete och Vattenfall och
Systemair har skänkt aggregaten.
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