Nyhedsbrev, Maj 2014
Kommende arrangementer
Tirsdag den 10. juni 2014
20 års fest med deltagelse af den lettiske ambassadør Kaspars Ozolins, borgmester Sten
Vindum og Tem’po koret (Them).

Medborgerhuset, start kl. 19.30

20 års fest (sådan cirka)
I anledning af den lettiske ambassadørs besøg i
Them afholder venskabsforeningen 20 års fest,
tirsdag den 10. juni, på medborgerhuset i
Them.
Borgmester Sten Vindum, Silkeborg vil ligeledes deltage, ligesom vi håber at de tidligere
borgmestre i Them kommune vil tage mod indbydelse til at deltage.
Der er ligesom dannet en tradition, idet venskabsforeningens 10 års fest ligeledes havde
besøg af den daværende lettiske ambassadør,
Induliz Berzin
Vi ser frem til aftenen, hvor det nye kor i
Them, Tem’po ligeledes vil deltage.

Besøg af lettisk ambassadør
Venskabsforeningen får besøg af den lettiske
ambassadør i Danmark, Mr. Kaspars Ozolins,
tirsdag den 10. juni 2014.
Besøget omfatter en række besøg:

Forelæsning på Silkeborg Handelsskole

Maskinfabrikken Silkeborg Spaantagning A/S

Museum Jorn
Ambassadøren deltager i et offentlig møde tirsdag aften på Medborgerhuset i Them. Indlægget har følgende overskrift: ”Letland i dag og
Riga som Europæisk kultur hovedstad i 2014”

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
Husk at betale kontingent
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.

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
Foreningen modtager årligt tilskud fra Fritids–
og kulturudvalget, Silkeborg Kommune

Jorn 100 år og Gulbene
I samarbejde med Medborgerhuset har venskabsforeningen søgt og modtaget midler til
deltagelse i ”Jorn 100 år”.
Formålet er at introducere Jorns eventyrunivers
for kunstinteresserede elever og lærere fra
Thems venskabsby Gulbene (Letland) og fra
Them, Bryrup og Silkeborg og inspirere dem til
at selv at udtrykke sig kunstnerisk i billeder og

Rejse til Letland
Mandag den 4. august rejser 24 deltagere fra
Them og omegn til Letland. Hovedformålet
med turen er naturligvis besøg i Gulbene. 4
dage tilbringes i Gulbene, med deltagelse i seniorfestival som et af de attraktive punkter.
Herudover bliver der naturligvis rig lejlighed
til at se attraktioner i og omkring Gulbene, ligesom der er mulighed for at aflægge personlige besøg hos lettiske bekendte og venner.
2 dag tilbringes i Riga med den gamle del af
byen som det naturlige omdrejningspunkt.
På turen til Gulbene, fra Riga, lægges vejen
omkring den dansk-lettisk højskole i Rite.
På vejen tilbage til Riga lægges vejen forbi et
landbrug i Cesis, hvor ejerne har knyttet kontakter til Bodil og Preben Bryndum. Og måske
også et besøg på bryggeri i Valmiera.
Rejsen arrangeres af venskabsforeningen med
rigtig god hjælp af Ans Rejser, Silkeborg og
turistforeningen i Gulbene.

lignende. Workshoppen munder ud i en særudstilling i Medborgerhuset i Them og på Kunstskolen i Gulbene.
Venskabsbyforeningen vil arrangere en Jornaktivitetsuge i skolernes efterårsferie (uge 42) i
2014. Aktiviteterne omfatter:






Besøg på udstillingerne på Museum Jorn
og Kunstcentret Silkeborg Bad.
På rundtur i ”Jorns Silkeborg” (Jf. Silkeborg Arkivs udvikling af App.)
Workshop med lokale kunstnere (Nurith
Lumer-Klabbers og Lars Ringgaard).
Særudstilling i Medborgerhuset i Them og
på Kunstskolen i Gulbene.

Generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 10. juni
2014.
Generalforsamlingen afvikles i forbindelse
med mødet med den lettiske ambassadør,

