Nyhedsbrev, Oktober 2014
Kommende arrangementer
Fredag den 17. oktober 2014
Fernisering på ”Unge i udtryk” et kunstprojekt i samarbejde mellem den kreative skole
og kunstskolen i Gulbene (i anledning af Jorn
100-året).
Medborgerhuset, start kl. 15.00 - 16.00.

Torsdag den 13. november 2014
Forstander for Rite Højskole, Niels Bendix Knudsen, fortæller om lettisk folkelighed, kultur og nationalfølelse.
Sognehuset, start kl. 19.30

Medlemskab?
Them – Gulbene venskabsforening er en aktiv
forening, der forsøger at knytte forskellige kulturer sammen
Dette sker gennem personlige møder, kulturel
udveksling og oplæg omkring særlige lettiske
forhold.
Arrangementerne er mangesidede, fra besøg af
den lettiske ambassadør til koncert ved unge
fra musikskolen i Gulbene.
Har du/I lyst at være med i foreningen?
Så indbetal kontingent jf. nedenfor.

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.

Gulbene kunstskole og Jorn
I efterårsferien deltager 7 unge fra kunstskolen
i Gulbene, sammen med 2 lærere, i et kunstforløb under 100-året for Jorn. Dette sker i samarbejde med den kreative skole i Silkeborg samt
unge fra Silkeborg kommune.
Der er udarbejdet et omfattende program, med
dels workshops omkring personlige udtryk,
dels besøg på nogle af egnens kunstseværdigheder.
Det hele afsluttes fredag den 17. oktober med
en fernisering på Medborgerhuset i Them. Udstillingen vil senere vil vist på kunstskolen i
Gulbene .
Kom og se - måske er der gemt en Jorn?

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene 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
Foreningen modtager årligt tilskud fra Fritids–
og kulturudvalget, Silkeborg Kommune

Lettisk folkelighed, kultur og nationalfølelse
er temaet for Niels Bendix Knudsen, når han
besøger venskabsforeningen, torsdag den 13.
november.
Niels Bendix Knudsen er forstander på Rite
højskole. Højskolen er inspireret af den danske
tradition for grundtvigske folkehøjskoler.

Fantastisk tur
I samarbejde med turistinformationen i Gulbene arrangerede venskabsforeningen en rejse til
Gulbene i august måned.
24 personer havde tilmeldt sig turen, der på
alle måder blev en fantastisk oplevelse. Vjeret
var med til at gøre sit. Men ikke mindst står
mødet med engagerede personer i Gulbene højt
på oplevelseskurven. Dette fra de meget engagerede frivillige i seniorklubben til de fantastiske guider, der viste os rundt. Mon ikke alle
deltagerne fortsat husker Elinas personlige
rundvisning i Stameriena og fortællingerne fra
hendes skoletid i begyndelsen af 1990’erne.
Men turen bød også på seniorfestival, gårdbesøg, smalsporstog, Gulbene museum, frilandsmuseum, vinfremstilling, ostefremstilling,
gudstjeneste, bryggeribesøg, besøg hos Preben
og Bodil Bryndums venner m.m.

Rite højskole tilbyder alle former for kurser.
Primært sommerkurser. Kurserne omfatter såvel lettiske som danske deltagere.
Skolen finansieres af frivillige bidrag fra støttekredse i Danmark og Letland.
Niels Bendix Knudsen har været forstander for
og igangsætter af etableringen af højskolen.

Jo, en uforglemmelig tur, hvor samværet var i
top.
Nu står den på genvisit af seniorer fra Gulbene,
men mere herom senere.

Niels Bendix Knudsen fortæller om Rite Højskole
for deltagerne i venskabsforeningens rejse i august 2014

Så har du lyst at høre mere så kig forbi Sognehuset den 13. november 2014.

