
Nyhedsbrevet er udgivet af Them-

Gulbene Venskabsforening.  
En privat forening til fremme af samarbejdet 

mellem Them og Gulbene. 

 
Formand Niels Uldall Jessen, Them 

Kasserer Bodil Juul Rasmussen, Them 

Bodil Bryndum, Them 

Søren Goldmann, Them 

Erling Birkbak, Them 

Der er gang i aktiviteterne 
Foreningen havde i maj måned besøg af Guna 

Svika (leder af udviklingsafdelingen i Gulbe-

ne) og Elina Vilde, projektleder i udviklingsaf-

delingen.  

 

Et særdeles givtigt besøg, hvor der var fokus 

på ”Frivillighed” og fremtidige relationer. 

 

Gulbene er meget langt fremme i samarbejder 

med byer rundt i Europa. Dette gælder også os. 

Der er mange perspektiver.  

 

Viljen til  fremtidigt arbejde med os i Them er 

stor. Det handler blot om, hvor meget vi selv 

vil involvere os i.  

 

Så der er store perspektiver - hvis vi selv mag-

ter det. 

Nyhedsbrev, oktober 2013 

Kommende arrangementer 
 

Torsdag den 24. oktober 2013 
Vi får besøg af formanden for Dansk-Lettisk 

venskabsforening Kirsten Gjaldbæk, der vil 

fortælle om ”Letland i dag”. 

 

Ligeledes vil vi lodde stemningen for en rejse 

til Letland (Gulbene og Riga) i august 2014, 

med dansk talende rejseguide og rejseleder. 

 

Medborgerhuset, start kl. 19.30 

”Letland i dag” 
Er overskriften for det oplæg, som formanden 

for Dansk Lettisk venskabsforening Kirsten 

Gjaldbæk  vil holde på det kommende møde.  

 

Overskriften skal ses i lyset af ”hvor kommer 

Letland fra og hvor er Letland på vej hen”.  

 

Kirsten Gjaldbæk har, blandt andet gennem sit 

formandsskab, en rigtig god indsigt i Letlands 

interne forhold. 

 

Kom og lyt. 

Husk at betale kontingent inden 

nytår 
Beløbet: 

 100 kr. pr. person 

 200 kr. for familie/virksomhed 

 

Beløbet kan indbetales på: 

Reg.nr. 2380 konto 3485237428. 

Husk navn og adresse på indbetalingen. 



Besøg fra Gulbene i maj 2013 
Under overskriften ”Frivillighed” havde vi be-

søg af personer fra udviklingsafdelingen i Gul-

bene Kommune samt 2 personer fra brandvæs-

net. 

 

Vores gæster blev udsat for et tæt pakket pro-

gram med besøg på Performers House, frivillig-

hedscentret, Rosengårdscentret, genbrugsbutik-

ken i Them, Museet i Them , børnehaven Aske-

huset og købmandsbutikken i Vrads. 

 

Samtidig var der drøftelser omkring de fremtidi-

ge relationer. Viljen er tilstede fra begge parter - 

og ideer skortede det ikke på. 

 

Lige nu arbejdes der blandt andet på at vi  fra 

Them kan sende gæster til Gulbene i august 

2014 med henblik på deltagelse i deres seniorfe-

stival. Det håber vi på, at det lykkes. 

Musik og Sangfestival i Riga 
Sammen med 45.000 lettiske indbyggere fejre-

de Niels Uldall Jessen, Ruth og Johannes Jør-

gensen samt Ove Hjort den traditionsrige sang 

og musikfestival i Riga. 

Festivallen afholdes hvert 4. år med deltagelse 

af 18.000 sangere og musikere for hele Letland.  

 

”Det var en overvældende oplevelse, som selv-

følgelig indledtes med fælles nationalsang og 

sluttede med den lettiske hymne, som alle letti-

ske indbyggere kender og kan synge med på” 

udtaler Niels Uldall Jessen. 

Rejse til Letland i 2014? 
Bestyrelsen arbejder på muligheden af at arran-

gere en rejse til Letland (Gulbene og Riga) 

først i august måned 2014. Dette blandt andet 

med henblik på deltagelse i seniorfestivallen i 

Gulbene. 

 

Vi forestiller os en rejse med rigtig gode mu-

ligheder for, at komme bag ”turistfacaderne”. 

Besøge konkrete virksomheder, særlige inte-

ressante personer m.m. 

Rejsen vil blive arrangeret i samarbejde med 

turistforeningen i Gulbene. 

 

Kom og hør mere på vort møde den 24. okto-

ber kl. 19.30 i Medborgerhuset. 

De folkelige fortællinger 
Er et af de konkrete punkter for et fremtidigt 

projekt. Fortællinger og eventyr på tværs af lan-

degrænserne. 

 

Vi har modtaget tilskud fra Jorn puljen med 

henblik på at arbejde med det billedmæssige 

udtryk af eventyr for dels børn i Them og dels 

børn i Gulbene.  

Dette som et fælles projekt i Them med Med-

borgerhuset som et af omdrejningspunkterne.  

Støtte fra Silkeborg Kommune 
Venskabsbysamarbejdet støttes af Kultur– og Fritidsudvalget i Silkeborg kommune. Dette gælder 

også i 2013. Der gives 20.000 kr. årligt.  


