Nyhedsbrev, oktober 2019

Kommende arrangementer
Mandag den 18. november 2019 besøger
tidligere Ulandschef i KL Holger Pyndt
Them. Overskriften er ”Hvordan satte Letland ”uret i gang igen” og designede et nyt
politisk/økonomisk system i 90’erne”
Mødet starter kl. 19.30 og foregår i Them
Medborgerhus
15. april 2020 Koncert med Lettisk-Dansk
Kor fra Vejle sammen med Voksenkoret i
Them kirke

Medlemskab?

Besøg af KL’s tidligere Ulandschef

Them – Gulbene venskabsforening er en aktiv
forening, der forsøger at knytte forskellige kulturer sammen

Igen er det lykkes foreningen at tiltrække en
person med fingeren på pulsen omkring politik
og de baltiske lande.

Dette sker gennem personlige møder, kulturel
udveksling og oplæg omkring særlige lettiske
forhold.

Den 18. november 2019 får foreningen besøg
af Holger Pyndt der holder oplæg under overskriften: ”Hvordan satte Letland ”uret i gang
igen” og designede et nyt politisk/økonomisk
system i 90’erne”
Som Ulandschef i KL (Kommunernes Landsforening) arbejdede Holger Pyndt med kommunernes engagement i udviklingsprojekter i
Udviklingslande og Østeuropa.

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.

Holger Pyndt er tillige med i bestyrelsen for
foreningen Danmark - Letland.
Det foregår som sædvanlig i Medborgerhuset i
Them med start kl. 19.30.

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.
Til erstatning for Bodil blev Signe Fink valgt

Input fra formandens tale til
konferencen

Formand deltog i konference
med venskabsforbindelser

I 1990'erne var der udveksling af lærere, sundhedspersonale og nogle virksomhedsejere. Samlinger af brugte tøj og materialer til skoler, røntgenapparatur og en brandbil blev sendt til Gulbene. Desværre har udvekslingen af lærere og
sundhedspersonale ikke fortsat de følgende år,
og virksomhederne lykkedes ikke at indgå handelsaftaler.

Ultimo juli måned deltog foreningens formand Niels Uldall Jessen i konference med
Gulbenes øvrige venskabsforbindelser. Der
var deltagere fra Polen, Hviderusland, Rusland, Georgien, Aserbajan, Danmark m.m.

I de følgende år har der været mange gensidige
udvekslinger mellem kulturelle institutioner.
Men skolerne og institutionerne har ikke været i
stand til at etablere direkte kontakt, selvom vi
har personlige kontakter fx. til lærere på Gulbene Musikskole.
Men kontakten og udvekslingen og støtten mellem Den lutherske kirke i Gulbene og menighedsrådet fungerer stadig, selvom der har været
nogle pauser i kontakten gennem årene.
Gennem årene har medlemmer af Venskabsforeningen oplevet mange ting under kontakten og
udvekslingerne med folk i Gulbene: Vi har lært
om lettisk historie, kultur og traditioner, jeres
måde at leve på og sans for humor, musik og
sang,. Vi har også etableret personlige bekendtskaber, på tværs af grænser. Men vi må indrømme, at den offentlige mening og følelsen omkring venskabet med Gulbene ikke længere er
så stærk som før, og vi ikke har været i stand til
at engagere nye og yngre mennesker i Them og
Silkeborg i venskabsforholdene.
Niels’s beretning kan læses på hjemmesiden www.Them-Gulbene.dk.

Katalog for besøgsmuligheder i
Silkeborg Them området
I forbindelse med venskabskonferencen i
Gulbene og som generelt input til attraktive
muligheder i Silkeborg-Them området har
medlem af bestyrelsen Bernt Jul udarbejdet
et omfattende katalog.
Et katalog der kan danne grundlag for fremtidens venskabsforbindelse.
Kataloget indeholder blandt andet emner
som
•
Økologi (Kalø økologiske landbrugsskole og lokale virksomheder, havøkologi)
•
Land– og skovbrug (Foulum, Skovdyrkerforeningen)
•
Miljø (spændende stede indenfor Silkeborg kommune)
•
Virksomheder; Ferskvandscentret,
EviDAn, Naturplan)

Kataloget kan udvides med yderligere emner
som turisme, folkelighed, demokrati musik
m.m.. Vi har masser at byde på.

