Nyhedsbrev, Marts 2015
Kommende arrangementer
Onsdag den 22. april 2015
Vi får besøg af tidligere institutleder ved Det
Danske Kulturinstitut i Riga og Sankt Petersborg Rikke Helms
I forbindelse med mødet afvikles generalforsamling.
Medborgerhuset, start kl. 19.30.

Torsdag den 4. juni 2015
Præst ved den evangeliske lutherske kirke vil
fortælle om den lettiske kirkes tradition samt
nuværende tilstand
Sognehuset, start kl. 19.30

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.
Arrangementerne er mangesidede, fra besøg af
den lettiske ambassadør til koncert ved unge
fra musikskolen i Gulbene.
Har du/I lyst at være med i foreningen?
Så indbetal kontingent jf. nedenfor.

Husk at betale kontingent—du kan
nå det endnu …...
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.

Rikke Helms
Det er lykkes venskabsforeningen af få besøg
af tidligere institutleder ved Det Danske Kulturinstitut i Riga at besøge Them.
Det sker onsdag den 22. april 2015.
I 1990 blev Rikke Helms ansat som institutleder og virkede her gennem 13 år. I 2003 blev
Rikke Helms institutleder i Skt. Petersborg.
Om nogen har Rikke Helms fulgt udviklingen
i Letland. Fra selvstændiggørelsen i 1990 til
indtræden i EU.
Der venter således en særlig spændende oplevelse i Them. Kom og vær med.

Nyhedsbrevet er udgivet af ThemGulbene Venskabsforening.
En privat forening til fremme af samarbejdet
mellem Them og Gulbene.
Formand Niels Uldall Jessen, Them
Kasserer Bodil Juul Rasmussen, Them
Bodil Bryndum, Them
Søren Goldmann, Them
Erling Birkbak, Them
Foreningen modtager årligt tilskud fra Fritids–
og kulturudvalget, Silkeborg Kommune

Generalforsamling
I forbindelse med mødet med Rikke Helms afholder foreningen generalforsamling. Dette sker
i henhold til foreningens love og vedtægter.
Det har været et begivenhedsrigt år 2014. Men
det vil Niels Uldall fortælle mere om i sin beretning.

Besøg af seniorer fra Gulbene
I forlængelse af venskabsforeningens tur til
Letland i august 2014 har foreningen inviteret
seniorer fra Letland på besøg i Them i perioden
9. - 15. august. Endnu ved vi ikke, hvor mange
der kommer (forventer ca. 15 personer), men
planlægningen er i fuld gang.

Letland har formandsskabet for
EU
Lettisk politik er inde i en periode med store
forandringer. En ny regering tog over efter parlamentsvalget den 4. oktober. Og med indgangen til 2015 overtog Letland et halvt års EUformandskab

Vi vil gerne kunne gennemføre besøget med
privat indkvartering. Er der allerede nu personer/familier der ved, at de kan have én eller to
personer boende?
Så lad os det endelige vide. Send besked til
Niels Uldall på: nielsuj@mail.dk

Blandet nyt om Letland
De Lettiske statsskove plantede 26 millioner
nye træer i 2014. Det dækker omkring 9.000
hektarer.

Besøg fra kirken i Gulbene
Menighedsrådet ved Them kirke har inviteret
personer fra den lutherske kirke i Gulbene på
besøg i Them. Det sker i weekenden 4. - 7. juni.
Torsdag den 4. juni arrangeres der i samarbejde
mellem menighedsråd og venskabsforeningen
møde i Sognehuset. Her vil præsten fra Gulbene Kirke fortælle om det lettiske kirkes tradition og ”hvor står den nu”.
Søndag den 7. juni vil der være festgudstjeneste i Them Kirke.

Premierminister Laimdota Straujuma’s politiske mål vil være at øge velfærden for lettiske
familier. Hertil kommer: øge mindstelønnen,
gennemføre et progressivt skattesystem, fastlægge sundhedsvæsenet og forbedre uddannelsen.
Letlands registrerede ledighed er faldet i alle
regioner og største byer. Den samlede registrerede ledighed er på 8,4 % af den økonomisk
aktive befolkning.
Letland er vurderet til nr. 44 på et velstands
indeks, mens Norge tager 1. pladsen.
”Legatum” velstandsindekset lister 142 lande
efter otte kriterier. Letland er blevet fremhævet
for den bedste præstation i iværksætteri og muligheder

