Venskabsbyforeningen Them-Gulbene
Beretning ved Generalforsamlingen 7. juni 2018
Det sidste år har været et festligt 25-Års Jubilæums år, men samtidig et Skæbneår for Venskabsbyforeningen, idet Silkeborg Kommune har suspenderet det faste årlige tilskud på 20.000 kr. fra
budgettet for 2018, Bestyrelsen modtog netop i forbindelse med sidste års generalforsamling
forvarsel om denne besparelse, som blev endelig vedtaget med budgettet i efteråret.
Det samme gælder i øvrigt for Dansk-Ungarsk Venskabsforening i Kjellerup og Foreningen Norden
i Silkeborg. Det blev dog samtidig meddelt, at vi kan søge om tilskud til Kulturelle aktiviteter på
lige fod med andre foreninger af en fællespulje af ”kulturelle frie midler”. Formanden har løbende
haft kontakt med formanden for Dansk-Ungarsk venskabsforening og vi har begge fremsat ønske
om et møde med Kommunen om forholdet til venskabsbyforbindelserne med Letland og Ungarn –
uden at vi har fået noget konkret svar.
Trods disse nedslående fremtidsudsigter gik bestyrelsen i gang med at planlægge vores markering
af 25-Års Jubilæet for Venskabs Aftalen mellem Gulbene og Them Kommuner den 30. april 1993.
Vi holdt et offentligt møde i Salten Borgerhus den 25. januar, hvor Formanden for Lettisk-Dansk
Forening i Vejle, Katrina Povidisa-Delefosse, kom og fortalte om det at leve som lettisk i Danmark,
hvor foreningen samler herboende letter og deres børn om bevarelse af lettisk sprog og traditioner.
Samme aften præsenterede vi et oplæg til en fælles grupperejse til Gulbene og Riga i juli 2018, som
der lød til at være god stemning for.
Og vi inviterede en delegation fra Gulbene Kommune til at komme til Them og Silkeborg i dagene
omkring den 17. maj 1993. Ligesom vi inviterede Den lettiske Ambassadør Kaspars Ozolins og
Folketingsmand Kristian Pihl Lorentzen fra Ans til at holde festtale. Ambassadøren måtte senere
melde afbud på grund af besøg af den lettiske Udenrigsminister i København. Endelig inviterede vi
Borgmester Steen Vindum og da han meldte afbud også Viceborgmester og Formand for Kultur-,
Idræts- og Fritidsudvalget Johan Brødsgaard, som også meldte afbud.
Da der kun kunne komme 3 repræsentanter fra Gulbene Kommune, Viceborgmester Andis Caunitis
og byrådsmedlem Valtis Krauklis samt Personalespecialist Daiga Muktupavela, inviterede vi også
nogle fra Lettisk-Dansk Forenings kor i Vejle til at komme og synge for og med os. Endelig
inviterede vi en række af de folk fra den tidligere Them Kommune, som har været engageret i
Venskabsforbindelsen gennem årene. Der kom dog kun ca. 25 lokale folk til Jubilæumsfesten.
Men vi fik en meget festlig aften sammen med vore gæster fra Gulbene, hvor Andis Caunitis
takkede for venskabssamarbejdet og udtrykte ønske om at kunne involvere flere unge omkring
idræt, dans, musik og sang og lignende, som blev festligt akkompagneret af koret fra Vejle.
Vi havde tilrettelagt et afvekslende program for vore gæster fra Gulbene i dagene forud med besøg
på Silkeborg Rådhus, hvor Borgmester Steen Vindum tog imod og talte venligt om betydningen af
venskabsforbindelser med de Baltiske og Østeuropæiske lande, besøg på Kommunens Genbrugsog Affaldssorteringsplads, Kirkens Korshærs Varmestue og Genbrugsbutik og Den
socialøkonomiske virksomhed ”Huset Sterk” samt Silkeborg Museum, Museum Jorn, Gothenborg
Økologiske Farm, Silkeborg Bad og Silkeborg bådene til Himmelbjerget og Kongernes Jelling. Så
vi havde nogle travle og indholdsrige dage sammen, hvor vi også fik snakket om mange ting.
Them menighedsråd havde i dagene den 30/5-3/6 besøg af 5 repræsentanter fra Den evangelisklutherske kirke i Gulbene med sognepræst Mattis Ilgvarss i spidsen. De deltog i Internationale
Kirkedage i Århus Stift arrangeret af Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt arbejde, men var også på
rundtur til kirker og museer i Them og Silkeborg, ligesom der var et aftenmøde i Them Sognehus

med orientering om kirkelivet i både Gulbene og Them samt en fælles gudstjeneste i Brande kirke
søndag 3/6.
Endelig er der nu tilmeldt 8 deltagere, der vil besøge Gulbene og Riga i dagene 25/7-1/8. hvor vi er
inviteret til at deltage i den årlige byfest med markedsdage, International textil-festival og kirkegårdsfestval. Der vil vi overbringe vore hilsener fra Them og ønsker for det fremtidige samarbejde i
Venskabsforbindelsen.
I bestyrelsen har vi planlagt at markere 100-året for Den første lettiske Republik som blev erklæret
på våbenstilstandsdagen ved afslutningen af 1. verdenskrig, der er Letlands Uafhængighedsdag den
18. november 1918, idet vi har inviteret lederen af Det danske Kulturinstitut i Riga Michael Metz
Mørck til at komme og tale.
Men spørgsmålet er jo om foreningens medlemmer mener, at der fortsat er basis for at videreføre
Venskabsbyforeningens arbejde ? Det var daværende borgmester Torben Hansens formål med at
danne en forening til at videreføre venskabsforbindelsen med Gulbene, at man på den måde bedst
kunne bevare en folkelig opbakning.

