Nyhedsbrev, oktober 2018

Kommende arrangementer
Torsdag den 15. november 2018 mar ker er
venskabsforeningen 100 års jubilæet for etableringen af den første lettiske republik den
18.november 1918. Vi får besøg af forhenværende ambassadør i Letland, FN og Polen
Michael Metz Mørch og nuværende generalsekretær for det danske kulturinstitut.
Mødet starter kl. 19.30 og foregår i Them
Medborgerhus

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.

100 året for de lettiske republik
fejeres i Letland den 18. november.

Men det vil heller ikke gå upåagtet hen i venskabsforeningen. Endnu engang er det lykkes os at
”trække en af de store kanoner” til Them.
Venskabsforeningen markerer det ved et møde den
15. november, hvor vi får besøg af tidligere ambassadør i blandt andet Letland Michael Metz Mørch.
Michael Mets Mørch har fingeren på pulsen omkring de baltiske lande og ikke mindst set i forhold
til såvel Rusland som EU.
Der vil, naturligvis blive trukket tråde til 18. november 1918, frem til i dag og ikke mindst den videre færd.
Så møde endelig op.

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
Signe Fink, Them
Erling Birkbak, Them
Bent Jul, Them

Besøg i Gulbene

8 personer fra venskabsforeningen var i juli/
august måned på besøg i Gulbene.
Og hvilket besøg.
Der blev rig mulighed for at gense personer,
som man fik kontakt med for 20 år. Men også
besøget på musikskolen fik tårerne frem. Der
har gennem årene været tætte forbindelse mellem netop musikskolen og lokalområdet Them/
Salten/Bryrup. Igen demonstrerede musikskolen et højt musisk niveau.
Også et besøg hos den evangeliske lutherske
kirke blev der tid til. For 25 år siden etablerede
kirkerne i det daværende Them Kommune venskabsmenighed med kirkerne i Gulbene, Javngulbene og Lubana. I anledning af besøget blev
der overrakt 3 malerier af en lokal Themkunstner. Gulbene kirke markerede besøget
ved en storslået kirkekoncert.

Generalforsamlingen

Efter mange ihærdigt indsats for venskabsforeningen trak Bodil Bryndum sig ud af bestyrelsen. Tak for Bodil for de store indsats.
Til erstatning for Bodil blev Signe Fink valgt
ind i bestyrelsen. Velkommen til Signe.

Er kontingentet betalt

Vi nærmer os årets afslutning - og det helt naturligt spørgsmål melder sig?
Er kontingentet betalt?
Se kontonummer på forsiden.

Endelig blev der tid til at aflægge et besøg på
Det Danske kulturinstitut i Riga.
Samlet set et dejligt besøg, hvor det igen blev
bekræftet, at der er knyttet folkelige bånd mellem Gulbene og Them/Salten/Bryrup området.

Ny lettisk ambassadør

Letland har indsat en ny ambassadør i Danmark.
Alda Vanaga. Alda giver udtryk for, at Danmark
altid har været en vigtig allieret og en vigtig handelspartner med Letland. Alda Vanaga håber, at
begge lande vil fortsætte med at udvikle det eksisterende samarbejde, ikke kun på regeringsplan
men også i kultur og grænsekrydsende samarbejdsprojekter.
I venskabsforeningen glæder vi os til, at få besøg
af Alda Vanaga i foråret 2019.

