Nyhedsbrev, april 2019

Kommende arrangementer
Torsdag den 9. maj 2019 besøger den lettiske ambassadør i Danmark Alda Vanaga
Them. .
Mødet starter kl. 19.30 og foregår i Them
Medborgerhus
Umiddelbart efter mødet med den lettiske
ambassadør afvikles venskabsforeningens
generalforsamling

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 for 2019.
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.

Besøg af den lettiske ambassadør
Torsdag den 9. maj får vi besøg af den nye lettiske ambassadør i Danmark, Alda Vanaga.
Besøget er en fortsættelse af fejringen af Letlands 100 års jubilæum i efteråret 2018.
Med sig har ambassadøren den lettiske handelsattaché Mr. Gints Norlinds.
Ambassadøren vil tale om den aktuelle politiske og økonomiske situation i Letland - og vil
givet vis også komme ind på samarbejdet med
Danmark og indenfor EU.
Så mød endelig op.

Forud for besøget er arrangeret besøg på Silkeborg Historiske Museum, Museum Jorn samt
virksomhedsbesøg på Silkeborg Spåntagning
(der har en afdeling i Liepaja).
Efter ambassadørens ønske bliver der også tid
til bestigning af Danmarks højeste bjerg:
Himmelbjerget

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
En privat forening til fremme af samarbejdet
mellem Them og Gulbene.
Formand Niels Uldall Jessen, Them
Næstformand Ole Pedersen, Them
Kasserer Karen Schjørring, Them
Signe Fink, Them
Erling Birkbak, Them
Bent Jul, Them

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling, efter
vedtægterne, torsdag den 9. maj 2019.
Generalforsamlingen afvikles umiddelbart
efter mødet med den lettiske ambassadør.
Generalforsamlingen afvikles på Medborgerhuset.

Stoppet russisk tv-selskab
Samarbejdsaftaler
I forbindelse med sidste sommers besøg i Gulbene blev der drøfter muligheder for fornyet
samarbejde Gulbene/Gulbene kommune og
venskabsforeningen/Silkeborg kommune.
Et samarbejde hvor venskabsforeningen kan
være mellemmand og formidle de nødvendige
dialoger og kontakter.

Letland beskylder det russiske tv-selskab
Rossija RTR for at lave propaganda mod
Ukraine.
Derfor har de baltiske lande stoppet deres
udsendelse i 3 måneder.
Forbuddet tjener til at motivere udenlandske
elektroniske medier til at overholde den lettiske lov i fremtiden. Rossija RTR er registreret i Sverige

Primo marts måned blev vi kontaktet af Gulbene kommune, der gerne vil gennemføre et udvekslingsbesøg med Silkeborg Kommune.
Besøget skulle finansieres gennem en projektpulje under Nordisk Ministerråds Fond ”Nordic
and Baltic Mobility programme for Public Administration”.
Gulbene kommune ønskede at få en udveksling
af erfaringer omkring energieffektivitet og miljøspørgsmål samt intern kommunikation i Silkeborg kommune. Silkeborg kommune har givet tilsagn om at medvirke.
Desværre nåede man ikke at få aftalen i stand
inden udløbet af ansøgningsfristen. Men Gulbene Kommune vil alligevel prøve at gennemføre
udvekslingsbesøget med hjælp fra venskabsforeningen. Planen er, at dette vil finde sted efter
sommerferien 2019.

”Barrikade dagen”
I januar 1991 strømmede folk til de baltiske
landes hovedstæder og rejste barrikader omkring strategiske steder som parlamentet og
den nationale radio. På et tidspunkt var
700.000 demonstranter på gaderne i Riga.
På samme måde, som vi i Danmark markerer
4 maj og befrielsen i 1945 med at tænke lys,
bliver barrikade dagen tilsvarende markeret i
Letland.
Med barrikadebrande og stearinlys mindes
tiden og de mennesker, der døde under begivenhederne.

