Nyhedsbrev, maj 2018

Kommende arrangementer
Torsdag den 17. maj 2018 holder vi fest
for og sammen med gæster fra Gulbene ”25
år venskab med Gulbene”
Festen starter kl. 19.30 og foregår i Them
Medborgerhus
Torsdag 7. juni 2018 afvikles gener alfor samling efter vedtægterne. Kl. 19.30 på Medborgerhuset i Them.

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 2018.
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.

”25 års venskab med Gulbene"

Den 30. april var det 25 år siden, der blev underskrevet en aftale om Venskabsforbindelse
mellem Gulbene og Them Kommuner - altså
kun et par år efter Letlands løsrivelse og uafhængighed fra Sovjetunionen 1 1991.
Dette vil vi markere ved en jubilæumsfest sammen med gæster fra Gulbene torsdag den 17.
maj kl. 19.30 i Medborgerhuset i Them, hvor
alle er velkomne. Festtaler er medlem af folketinget Kristian Pihl Lorentzen, der som tidligere officer i NATO har været udsendt til Balticum, men også i en bredere sammnhæng har
kendskab til "Samarbejdet mellem Letlland og
Danmark".
Ved festen medvirker medlemmer af LettiskDansk Forenings kor fra Vejle til en SingSong
af lettiske og danske folkesange.
.

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
En privat forening til fremme af samarbejdet
mellem Them og Gulbene.
Formand Niels Uldall J essen, Them
Næstformand Ole Peder sen, Them
Kasserer Kar en Schjør r ing, Them
Bodil Bryndum, Them
Erling Birkbak, Them
Bent Jul, Them

Besøg fra Gulbene

I dagene 14. - 18. maj får Venskabsforeningen
besøg af 4 personer fra Gulbene: Viceborgmester Andis Caunitis, Chef for Gulbene Bys administration Gints Abolins, Byrådsmedlem
Valtis Krauklis, som har været med i venskabssamarbejdet gennem alle årene og har deltaget
i mange udvekslingsbesøg både i Them og
Gulbene, samt Personalechef i Gulbene Kommune Daiga Muktupavela.

Rejse til Gulbene i juli måned

8 personer deltager i venskabsforeningens
rejse i juli måned til Gulbene. Hvis du/I gerne vil deltage er der fortsat mulighed for
tilmelding, ikke mindst fordi der ikke er tale
om grupperejse.
Kontakt Karen Schjørring eller Niels Uldall
Jessen hvis interesse.

Der bliver modtagelse på Silkeborg Rådhus og
besøg på en række institutioner og seværdigheder i Them og omegn.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles den 7. juni i
Medborgerhuset i Them. Indholdet bliver
efter vedtægterne.
En vigtig drøftelse udestår: hvad er foreningens fremtid. Silkeborg kommune giver ikke
længere tilskud til foreningens arbejde. Er vi
som forening selv i stand til at løfte det økonomiske i opgaverne – og hvis ikke, hvad
skal der så ske?

100 års jubilæum i november

Venskabsforeningen planlægger at markere
100-året for den første Lettiske republik ved et
efterårsmøde op til nationaldagen den 18. november 2018.
Mere herom kommer senere

Silkeborg kommune og tilskud

Det er endnu uafklaret hvad der sker i forhold
til Silkeborg Kommune. Der forsøges stadig
iværksættelse af dialog mellem kommunen og
de eksisterende venskabsforeninger Danskungarsk forening i Kjellerup og os.
Det har dog endnu ikke været muligt.

Letland rundt

Der er i juli måned sang– og dansefestival.
95.000 billetter er sat til salg Kan købes på
www.bilesuparadize.lv
Ny skattereform er trådt i kraft fra og med
2018. En progressiv skat afhængig af indkomst.

Program for 17. maj
Programmet for aftenen er

19.30 Velkomst ved formanden
19.40 MF Kristian Pihl Lorentzen tale om
"Samarbejde mellem Danmark og Letland"
20.30 Fælles kaffebord
20.50 Hilsener fra Gulbene
21.10 Dansk-Lettisk SingSong med sangere fra
Lettisk-Dansk Forening
21.50 "Skuld gammel venskab rejn forgo"
Dejligt, hvis vi kan blive rigtig mange

Ved vinter OL i Sydkorea fik Letland en bronzemedalje i tomandsbobslæde.

