Nyhedsbrev, Maj 2015

Kommende arrangementer
Torsdag den 4. juni 2015
Them Kirke får besøg af menigheden fra den
lutherske kirke i Gulbene med 13 personer i
dagene 4 - 7. juni.
Venskabsforeningen er vært ved et offentligt
arrangement torsdag den 4. juni 2015.
Under overskriften ”Den kirkelige situation i
Letland” holder den lettiske præst et oplæg.
Sognehuset, start kl. 18.30 (med spisning) og
kl. 19.30.
Alle er velkomne kl. 18.30 eller 19.30

Mandag den 10. - lørdag den 15. august
Får venskabsforeningen besøg af 15 seniorer
Fra Gulbene. Læs mere om programmet i
nyhedsbrevet.

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.
Har du/I lyst at være med i foreningen?
Så indbetal kontingent jf. nedenfor.

Husk at betale kontingent—du kan
nå det endnu …...

Rikke Helms
Ved venskabsforeningens møde den 22. april
kunne tidligere leder af det danske kulturinstitut i Riga og Skt. Petersborg levende fortælle
om udviklingen i de baltiske lande fra 1990 og
til dato samt om forandringerne i Rusland fra
1970 og frem til i dag.
Et meget aktuelt indlæg, der i den grad satte
tidens begivenheder i perspektiv.
Herunder blandt andet omkring det russiske
mindretals ønske i Letland til at forblive en del
af Letland, samt et lidt mere nuanceret syn på
den igangværende boykot og krisen i Ukraine.
Rikke Helms er en levende historie fortæller,
der fik alle tilhørende draget ind i beretninger-

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

Beløbet:

100 kr. pr. person

200 kr. for familie/virksomhed

Formand Niels Uldall Jessen, Them
Kasserer Bodil Juul Rasmussen, Them
Bodil Bryndum, Them
Erling Birkbak, Them

Beløbet kan indbetales på:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Husk navn og adresse på indbetalingen.

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

Besøg af seniorer fra Gulbene
I forlængelse af venskabsforeningens tur til
Letland i august 2014 har foreningen inviteret
seniorer fra Letland på besøg i perioden 9. - 15.
august. 15 personer forventes at deltage.
Programmet er omfattende. Pt. handler det om

Rundvisning i Them Kirke

Deltagelse i Kroket, petanque, tæppecurling og travetur

Rundvisning på Rosengårdscentret

Gårdbesøg på Skovgård

Besøge på plejecentret Toftevang

Møde med Ældresagen

Sejltur med Hjejlen
Foreningen mangler et par familier der vil
stille senge til rådighed for privat indkvartering. Kontakt Niels Uldall på tlf. 86848677.
Besøget arrangeres i samarbejde med Idræt om
dagen.

Besøg af delegation fra Gulbene Kirke
Som det fremgår af side 1 har menighedsrådet
ved Them Kirke inviteret menigheden fra Gulbene Kirke til besøg i Danmark. Dette sker fra
den 4.– 7 juni 2015.
I forbindelse med besøget vil gæsterne deltage i
Internationale Kirkedage, arrangeret af Aarhus
Stift.
Søndag deltagere gæsterne i gudstjenesten i
Them Kirke.

Generalforsamling
I forbindelse med mødet den 22. april afvikledes venskabsforeningens generalforsamling i
ganske fredelig atmosfære. Formanden Niels
Uldall aflagde en ganske omfattende beretning
om foreningens aktiviteter i 2014:

Besøg af den lettiske ambassadør

Arrangør af rejse til Gulbene

Arrangement i efterårsferien i anledning
af Jorns 100 års dag sammen med kunstskolen i Gulbene

Besøg af forstanderen på Rite højskole
Niels Bendix Knudsen
Såvel beretning som regnskab blev godkendt
uden kommentarer,
Søren Goldmann modtog ikke genvalg til bestyrelsen - og der fandtes ikke en erstatning for
Søren. Så har du lyst at være med i arbejdsfællesskab … så … kontakt Niels Uldall. Tak Søren, for dit engagement og indsats.
Niels Uldall er efterfølgende blevet genvalgt til
formand

Venskabsforeningen glæder sig meget over den
genoptagede forbindelse, og håber det kan blive

Blandet nyt om Letland
Letland donerer el-generatorer til Ukraine
Ni elværker doneret af Letland er sendt til
Ukraine. Dette en del af den humanitære støtte
til ofrene for den nuværende konflikt.
Højeste andel af kvindelige topchefer registreret i Letland
Med 29% kvindelige topledere er Letland foran
Litauen og Estland hvor denne andel er henholdsvis 16% og 7%
Letland valgt til FNs Menneskerettighedsråd
Generalforsamlingen i FN valgte, for første
gang, Letland for en periode på 3 år fra 2015 til
2017.
Sundhedsindikator forbedret
Sammenlignet med 2009 er antallet af sunde
leveår steget med 2 år, det oversteg 54,7 år i
2012 for mænd og 57,8 år for kvinder.

