Særtilbud til medlemmerne
Er du medlem af Dansk Mongolsk Selskab har du allerede nu
mulighed for at købe bogen Mongoliet – stemmer fra steppen
til en favorabel forudbestillingspris.

Den anbefalede udsalgspris i boghandelen vil være 299 kr.
Din særpris er 225 kr. eks. forsendelse, i alt 270 kr.

Sådan gør du:
Indbetal 270 kr. til DMS’ Jubilæumskonto i Nykredit reg.nr.
5479 kontonr. 5248334 inden 15. august 2015. Du vil da få tilsendt bogen umiddelbart efter udgivelsen i september.

Ønsker du at spare forsendelsesomkostningerne indbetaler
du 225 kr. og mærker indbetalingen Afhentes.
Bogen kan efter udgivelsesdagen afhentes på Forlaget
Frydenlunds adresse: Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C
på hverdage mellem kl. 10 og 16.

OBS: Der er kun et begrænset oplag til forudbestillingspris.
METTE HOLM: MONGOLIET – STEMMER FRA STEPPEN. FOTOS: SØREN
ZEUTH. 192 sider, rigt illustreret, format: 21 x 26 cm. Udkommer september 2015 på
Bogforlaget Frydenlund.

Mongoliet er fascinationens land. De store vidder, den uberørte

Den mongolske steppe emmer af åndeligt og menneskeligt

natur og stolte befolkning appellerer til vores søgen efter de

overskud. Glæden er kernen i tilværelsen, og om foråret, når

sande værdier i tilværelsen. I 2015 er det 25 år siden, Dansk

sneen endelig smelter, klinger latteren med lærkesangen på

Mongolsk Selskab blev stiftet af en kreds af personer med be-

steppen; eller med den ensomme rytter på langfart, der synger

hov for at dele deres kærlighed til det store land med ligesinde-

af hjertens lyst på sin færd. Det er herude på steppen, Mongo-

de. Opgaven var at udbrede kendskabet til Mongoliet, landets

liet rammer én som en sindsstemning.

befolkning og den rige kulturarv. Efter 25 år er vi ved fælles indsats nået langt med opgavens løsning, men der vil altid være

Omverdenen glemmer Mongoliet, som falder ud af enhver

nye opgaver at tage fat på.

sammenhæng, hvad enten talen falder på Centralasien eller
Nordøstasien. For 25 år siden begyndte mongolernes demo-

Vi har med stor interesse fulgt de seneste 25 års samfundsud-

kratiske rejse. I den fredelige revolutions kølvand fulgte opgøret

vikling, hvor Mongoliet som et af de første lande i østblokken

med sovjettidens livslange forsørgelse, hvor alle i teorien hav-

efter Berlinmurens fald forkastede det sovjetisk inspirerede et-

de arbejde, og alle fik løn. Bruddet med kommunismen betød,

partisystem og indførte et parlamentarisk demokrati og fri mar-

at folk nu skulle klare sig selv, og det var nogle bedre til end

kedsøkonomi. Danmark ydede et værdifuldt bidrag til konso-

andre.

lideringen af det spæde demokrati, og Dansk Mongolsk Selskab involverede sig direkte i at afbøde nogle af de sociale pro-

Vanskeligheder er der nok af, men viljen er intakt. Mongoliet –

blemer, der fulgte i kølvandet på omvæltningen.

stemmer fra steppen bidrager til at udbrede kendskabet til det
storslåede land, mongolernes vilje til demokrati og til livet; de-

Bøger om Mongoliet på dansk er yderst sjældne. Derfor er vi i

res umådelige gæstfrihed og kærlighed til naturen. Mongoliets

Dansk Mongolsk Selskab stolte over at have ydet vores bidrag

smukke egenart kommer til udtryk i bogen i et fletværk af bille-

til, at Mongoliet – stemmer fra steppen kan finde sit nordiske

der og fortællinger om mongolernes vellykkede opgør med for-

publikum. Kan bogens stærke billeder og informative tekst

tiden, deres hverdag, vanskeligheder, drømme og visioner.

medvirke til at udbrede kendskabet til Mongoliet og tilskynde
læserne til selv at besøge landet, har vi opfyldt formålet med
vores virke.
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