Venskabsbyforeningen Them – Gulbene
Beretning ved generalforsamlingen 10. maj 2016
2015 har været et begivenhedsrigt år i Venskabsbyforeningen:
Ved generalforsamlingen 22. april havde vi besøg af den tidligere leder af Det danske Institut i Riga
og senere Skt. Petersborg Rikke Helms, som fortalte levende om sit mangeårige liv og engagement i
udviklingen i Letland og De baltiske lande og i Rusland. Det var meget inspirerende og har jo også
ført til den spændende fortsættelse som tidl. Ambassadør Per Karlsen har givet os i aften.
Den 4 – 6. juni havde Them menighedsråd inviteret en gruppe fra Den lutherske kirke i Gulbene til
at deltage i Internatione Kirkedage for venskabsmenigheder i Århus Stift og i den forbindelse var
indkvarteret hos menighedsmedlemmer i Them. Venskabsbyforeningen var med til at arrangere en
aften i Sognehuset, hvor præsten Matiss Ilgvarss fortalte om kirkelivet i Gulbene og i Letland i det
hele taget. Og om søndagen deltog gruppen i gudstjenesten i Them kirke ved begge sognets præster
sammen med Matiss Ilgvars og den efterfølgende kirkefrokost, hvor der samtidig var afsked med
sognepræst Anne Mette Ramsgaard Johansen.
Den 9 – 15. august havde Venskabsbyforeningen besøg af en gruppe på 12 seniorer fra Gulbene
Kommunes Pensionistsammenslutning Atspulgs5 sammen med 2 repræsentanter for Socialudvalget
og Socialforvaltningen i Gulbene samt en tolk. Besøget var arrangeret i samarbejde med ”Idræt om
dagen” og flere andre grupper af pensionister i Them. Formålet var at vise letterne, hvordan vi
lever og er engageret som pensionister og seniorer i Them. Der var besøg på Rosengård-centret i
Silkeborg og Toftevang Plejecenter i Them samt hos flere af ”Idræt om dagen”s aktiviteter, som vi
også spiste og havde nogle fornøjelige timer sammen med. Foruden besøg på Skovgårds landbrug
og gårdbutik, Høgdals historiske gård, Vrads købmand og landsbyfællesskab, Silkeborg-bådene til
Himmelbjerget samt en meget festlig afsluttende aften i Sognehuset. Besøget blev støttet af tilskud
fra Veluxfonden, som dækkede alle foreningens udgifter, og ikke mindst tilskud fra de mange
frivillige seniorer fra Them, som deltog i arrangementerne.
I oktober modtog vi besked om, at Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs pludselig var død. Han
var en livlig og imødekommende person, som vi har mødt ved flere lejligheder. Da vi i maj 2004
fejrede Letlands optagelse i EU med Lettisk-Danske Kulturdage her i Them med besøg af 70 unge
og ældre deltagere fra Gulbene, var det Nikolajs Stepanovs der stod i spidsen for delegationen.
Ligesom vi er nogle der har oplevet ham i spidsen for Gulbenes 800 mand store delegation til Sangog Dansefestival og Parade gennem Riga i 2013. Og så sent som forrige sommer, hvor vi besøgte
Gulbene med en gruppe seniorer og pensionister her fra Them blev vi modtaget på Rådehuset i
Gulbene af Stepanovs.
Som ny borgmester i Gulbene er valgt Andris Apinitis, som vi også har truffet ved flere lejligheder
på besøg i Gulbene.
Til nytåret modtog vi budskabet om, at Thems tidligere borgmester Niels Mølholm var død efter
kort tids sygdom. Det var Niels Mølholm der som borgmester var med til at etablere venskabsbyforbindelsen mellem Gulbene og Them i 1993 efter et første besøg i Gulbene i 1992. Niels Mølholm
var med som leder af delegationen fra Them til Dansk-Lettiske Kulturdage i Gulbene i 1996 og har
siden trofast fulgt med i Venskabsbyarbejdet også efter at han gik af som borgmester i Them.
Vi skylder både Nikolajs Stepanovs og Niels Mølholm stor tak for deres indsats og vil fortsat ære
deres minde.
Bestyrelsen har ikke nogle konkrete planer for det videre Venskabsbysamarbejde. Vi har drøftet
mulighederne for at arrangere en udveksling af folk, der arbejder med at udvikle aktiviteter for

turister på landet med oplevelser og overnatning, gårdbutikker og produktion af specielle produkter,
evt. i samarbejde med Dansk-Ungarsk Venskabsforening i Kjellerup. Ligseom både nogle folk fra
menighedsrådet og venskabsbyforeningen har planer om at arrangere en fællesrejse til Gulbene i
2017 eller 2018. Endelig vil vi fortsat være åbne for initiativer fra folk og foreninger i Gulbene. Og
selvfølgelig også for forslag og ideer fra foreningens medlemmer og venner.
Niels Uldall-Jessen

