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Beretning for 2019-20 til Generalforsamlingen 9. juni 2021
Venskabsforeningen har ligget underdrejet i 2020, hvor vi heller ikke holdt generalforsamling på grund af 
corona-restriktionerne mod at samles for mange. Derfor vil jeg kort gennemgå foreningens aktiviteter og 
deltagelse i møder i 2019 og 2020.

Ved generalforsamlingen 9/5-2019 havde vi besøg af Letlands nye ambassadør Alda Vanaga, som fortalte om 
den aktuelle situation i Letland. Bestyrelsen havde tilrettelagt et dagsprogram for hende med besøg på Silke-
borg Spåntagning, som jo har en filial i Liepaja, samt besøg på Museum Jorn.

I juli 2019 deltog jeg i en International konference om betydningen af Venskabsforbindelser og – samarbe-
jde i Gulbene sammen med repræsentanter for nogle af de 11 venskabsbyer/kommuner, som  Gulbene har 
etableret. Der var repræsentanter for byer i Estland, Lithauen, Polen, Rusland, Belarus, Georgien og Aser-
baijan samt Italien og Danmark. Herudover har Gulbene haft samarbejdsprojekter med støtte fra EU-midler 
med kommuner i Belgien, Tyskland, Spanien, Portugal, Ungarn og Italien. Samarbejdet har drejet sig om 
udveksling af erfaringer mellem kommunalt ansatte indenfor administration, skole- og sundhedsvæsen, 
energiforsyning, infrastruktur samt kultur og sport samt udveksling af voluntører indenfor socialtarbejde og 
undervisning.
Det var en blandet flok af repræsentanter for de forskellige Venskabsforbindelser, der var samlet til konferen-
cen i Gulbene, hvor der blev drøftet muligheder for udveksling af erfaringer og besøg af grupper fra skoler, 
musikskoler, kulturinstitutioner og sportshold. Og det var meget interessant at dele betydningen af de for-
skellige former for udveksling og samarbejde, som for de tidligere Sovjetrepublikker i høj grad drejer sig om 
at knytte folkelige og kulturelle bånd til styrkelse af folks frihed og demokrati. De har også fordel af at have 
russisk som fælles sprog, selv om det begynder at knibe for nogle af de unge letter, som har valgt engelsk som 
første fremmedsprog. Men på tværs af sprogvanskeligheder blev der udvekslet megen samfølelse og venskab 
gennem musik, sang og dans som der er stærke traditioner for i Letland og de øvrige østlande.

Selv måtte jeg i min tale til konference erkende, at vi i Them ikke længere har så stærke følelser af venskab og 
solidaritet overfor Letland og Gulbene, som der var i de første år efter befrielsen fra Sovjetunionen. Og at vi 
i Silkeborg Kommune ikke har den opbakning til internationalt engagement og udveksling, som man også 
havde tidligere i forhold til de nordiske lande og Tyskland, selv om Danmark nu sender militært mandskab 
og jetjagere til fremskudt udstationering i De baltiske lande.

På konferencen fremlagde jeg et udarbejdet forslag til udvekslingsbesøg fra Gulbene med flere med besøg 
på Silkeborg og omegns mange virksomheder og institutioner om økologi, vandrensning og energiforsyning 
m.v., hvor Silkeborg virkelig har noget viden og ekspertise at dele med andre. Men forslagene har ikke givet 
anledning til forespørgsler eller henvendelser.

I november 2019 holdt vi offentligt møde med tidl. kontorchef i KL Holger Pyndt, som fortalte om sin med-
virken til Kommunalreformen i Letland, der har reduceret antallet af kommuner betydeligt jævnfør kom-
munalreformen i Danmark i 2007. Der er dog ikke sket ændringer i Gulbene Novad, som allerede var blevet 
sammenlagt med en række små sognekommuner til sin nuværende størrelse på ca. 20.000 indbyggere. Mødet 
havde vel 15 deltagere.

Så kom Corona-nedlukningen, så vi måtte aflyse en koncert med Lettisk-Dansk forenings kor Vestenvind i 
samarbejde med Them Højskoleaftener og generalforsamlingen i foråret 2020. Koncerten blev udsat til april 
2021, hvor den igen måtte udsættes til april 2022.

De sidste år har vi i bestyrelsen haft drøftelser om Venskabsforeningens fremtid, da vi jo kan se at medlem-
stallet er dalende og indtægterne ligeledes,også fordi Silkeborg Kommune ikke længere vil betale en fast 
årlig støtte. Vi inviterede Dansk-Ungarsk Venskabsforening i Kjellerup og Foreningen Norden samt Grænse-



foreningen i Silkeborg til et møde om en fælles henvendelse til Kommunen om at genoptage den faste årlige 
støtte på 20.000 kr. til Venskabsforeninger. Projektet blev skrinlagt da der i marts 2020 kom Coronarestrik-
tioner på alle møder. Men der var vist heller ikke nogen af os, der troede på at byrådet ville ændre holdning.

Siden da har Foreningen ligget underdrejet. Vi har dog fået en henvendelse fra Gulbene Kommune om at 
indgå i samarbejde om et projekt med EU-støtte: Det første handlede om Frivillige seniorers  medvirken til 
socialt arbejde og undervisning. Men det modtog vi lige da alle aktiviteter for seniorer blev lukket i november 
2020, hvilket jeg svarede dem i Gulbene. I januar 2021 kom der et forslag om at medvirke til et et projekt om 
Bibliotekers uformelle læring af seniorer m.v. med støtte fra Nordplus, som vist er en Nordisk-Baltisk Fond. 
Det sendte Gulbene Bibliotek direkte til Silkeborg Bibliotek, men fik ikke noget svar inden ansøgningsfristen 
udløb.

Fra Gulbenes side må vi konstatere, at der er interesse for at indgå i den slags samarbejdsprojekter, hvilket 
Kommunen også har ansat folk til at tage sig af. Det er sværere at få indtryk af, hvor stor den folkelige opbak-
ning er i Gulbene. Og vi må konstatere at der ikke længere er så meget folkelig opbakning til udvekslings-
besøg i Them, som der var i de første år som i 1994 og 2004.

Vi har sendt Nyhedsbreve med indkaldelse til generalforsamling ud til 35 medlemmer.

Niels UJ


