Nyhedsbrev, april 2013

Kommende arrangementer
Onsdag den 22. maj 2013
Afholder foreningen generalforsamling
med dagsorden efter vedtægterne (alle
modtager genvalg).
Vi får besøg af Guna Svika og Elina Vilde (se præsentation andet steds) lige som
Duoen Vilx kommer på besøg.
Medborgerhuset, start kl. 19.30
Foreningen er i fuld vigør
I efteråret 2012 var der en drøftelse omkring foreningens fremtid.
Disse resulterede i, at det fortsat var vigtigt
at fastholde og udvikle det mellemfolkelige
kulturforståelse, som foreningen gennem
de seneste 15 år har bygget op.
Dette er også bekræftet af vores kontakter
i Gulbene.
Ved det kommende besøg vil vi forhandle
fremtidens venskabssamarbejde.
Hvordan og hvad skal vi arbejde med?
Hvordan fremmer vi kulturforståelsen
bedst muligt.

Hvordan står det til i Gulbene
Det er overskriften for det indlæg, Guna
Svika vil holde på den kommende generalforsamling.
Guna Svika er leder af Gulbene Kommunes udviklings og ejendomsadministration.
Men samtidig er Guna Svika ansvarlig for
venskabsbysamarbejdet, arbejdet med unge
og internationalt samarbejde generelt.
Så Guna Svika har fingeren på pulsen - det
får vi at høre den 22. maj 2013.
Kom og lyt.

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
En privat forening til fremme af samarbejdet mellem Them og Gulbene.

Støtte fra Silkeborg Kommune
Venskabsbysamarbejdet støttes af Kultur–
og Fritidsudvalget i Silkeborg kommune.
Dette gælder også i 2013. Der gives 20.000
kr. årligt.

Formand Niels Uldall Jessen, Them
Kasserer Bodil Juul Rasmussen, Salten
Skov
Bodil Bryndum, Them
Søren Goldmann, Them
Erling Birkbak, Them

Elina Vilde
Der kommer sammen med Guna
Svika arbejder
som projektleder
på kontoret for
Udvikling og
ejendomme i Gulbene kommune.
Elina er ansvarlig
for udarbejdelse
af projektansøgninger til bl.a. EU og al afrapportering efter
projekternes afslutning. Pt. er der involvering i 13 projekter.

Kontingent
Lige en opfordring fra kasseren om, at der
kan betales kontingent.
Kontingentet er:
75 kr. pr. person
100 kr. for familiemedlemsskab
200 kr. for virksomhedsmedlemsskab.
Beløbet kan indbetales på konto nr.
Reg.nr. 2380 konto 3485237428

Nu skal det være …..
Siden vi sidst var i Letland i 2006 har foreningen flere gange forsøgt at etablere en
rejse til Gulbene og Letland.
Brandchefen og duoen Vilx
Til generalforsamlingen den 22. maj 2013
vil Brandchefen i Gulbene og duoen Vilx
Synge og spille for os.
Vijars Grikis var med til at modtage den
brandbil, som Them Kommune i sin tid gav
til brandstationen i Gulbene..
Duoen Vilx spiller rigtig festlig folkelig
musik. De har selv skrevet tekster og musik.
Musik man bliver i rigtig godt humør af.
Vijars Grikis besøgte Them i maj 2007.

Men af forskellige årsager, er det ikke lykkes. Men vi giver ikke op …
Vi prøver igen - og stiler mod sommeren
2014.
Gennem venskabsbysamarbejdet har vi muligheder for at gennemføre en tur udover det
sædvanlige.
En tur, hvor kulturmødet (i forskellige afskygninger) bliver i højsædet. Hør mere
herom på mødet den 22. maj 2013.
Der vil blive indbudt til nærmere møde efter
sommeren 2013.

