
Venskabsbyforeningen Them-Gulbene 
 
Beretning til generalforsamlingen i Medborgerhuset onsdag den 10. maj 2017: 
Ved generalforsamlingen den 10 maj 2016 havde vi besøg af fhv. dansk ambassadør i Letland m.fl. 
Per Karlsen, som fortalte levende om den politiske udvikling i De baltiske lande og Letland med 
forholdet til Rusland og sit engagement i Baltic Development Forum – som fortsat arbejder trods 
massive nedskæringer i Danmarks engagement og diplomatiske repræsentation i Balticum. 
 
I løbet af sommeren havde vi i bestyrelsen samtaler med Dansk-Ungarsk Venskabsforening i 
Kjellerup om at invitere den nyvalgte borgmester i Gulbene Andris Apinitis til et møde her med  
borgmester Steen Vindum sammen med borgmesteren fra Tiszalpar Kommune i Ungarn og i den 
forbindelse drøfte mulighederne for et 3-kant-samarbejde om udvikling af Landboturisme i vore 
respektive kommuner. Mødet blev dog ikke til noget, fordi ungarerne ikke kunne komme. 
 
Vi har dog fortsat drøftet mulighederne for et sådant Turisme-projekt, som vore venner i Gulbene 
har vist sig interesserede i. Lidt tungere ligger det dog med interessen i Silkeborg Kommunes planer 
for Turist-udvikling, så det hele ligger endnu som en idé for et fremtidigt samarbejdsprojekt. Vi vil 
dog undersøge mulighederne for at involvere lokale turist-entreprenører og gårdbutikker 
 
Fra Gulbene Kommune blev der fremsat et forslag og en invitation til at medvirke til udviklings-
projekt for deres kommunale skoler, som står overfor indskrænkninger på grund af deres faldende 
børnetal. Projektet er dog ikke blevet til noget, fordi det var vanskeligt at finde en lokal skole her i 
Silkeborg som kunne deltage. 
 
I efteråret havde Venskabsbyforeningen inviteret 6 elever og 3 lærere fra Gulbene Musikskole til at 
besøge Them og Silkeborg og bl.a. deltage i en slags workshop på Den kreative Skoles Musikafd  
samt spille på Frisholm Skole, Toftevang Plejecenter og ved Venskabsbyforeningens Efterårsmøde. 
Det blev et inspirerende møde med dygtige musikskoleelever og deres lærere, som det endnu en 
gang lykkedes at få privat indkvarteret hos familier i Them, selv om vi nok syntes at nogle af dem 
var meget unge, så det ikke fører til så meget efterfølgende forbindelse, mens musiklærerne kunne 
bringe hilsener fra kolleger som tidligere har været her på besøg. Tak til alle som bidrog til besøget. 
 
I vinter blev vi i bestyrelsen gjort opmærksom på en henvendelse fra Den lutherske kirke i Gulbene 
til Them menighedsråd om støtte til et restaureringsprojekt for deres kirke, som har væretr hårdt 
ramt af den strenge vinter i Letland og trænger til nye vinduer og isolering. De har fået tilsagn om 
støtte fra EU-midler, men skal selv finansiere 10% 24.000 Euro, hvilket kan knibe for kirkens egne 
midler. Men indsamlinger i Them sogns kirker og ekstra gaver fra folk i sognet har gjort det muligt 
for menighedsrådet at sende de ca. 1100 Euro til Gulbene kirke, som de manglede. 
 
Endelig kan jeg oplyse, at vi netop har modtaget en indbydelse til at sende nogle lokale kunstnere 
og kunstskoleelever til en kunst-konkurrence i Gulbene i anledning af maleren Leo Svemps 120 år 
arrangeret af Gulbene Kunstskole. Vi har givet invitationen videre til Nurith Lumer-Klabbers og 
Lars Ringgaard, som medvirkede til en Kunst-Workshop ved Jorn 100 års Jubilæet i 2015, men det 
med meget kort varsel, så det kan nok ikke blive til noget den 5-10. juni 2017. 
 
Der har også været drøftelser om at arrangere en fælles rejse fra Them til Gulbene, men en sådan er 
foreløbig udsat til sommeren 2018, hvro det måske kan kombineres med markering af 100 året for 
proklamationen af den første Lettiskee republik i 1918. Samtidig kan vi jo også fejre 25 året for 
Venskabsbyforbindelsen mellem Gulbene og Them, som blev etableret i 1993. Det skal vi vel også 
markere her i vore egne hjemlige lokaliteter på den ene og anden måde. I bestyrelsen har vi nogle 
ideer, men også er modtagelige for gode ideer fra medlemmerne. 
Niels Uldall-Jessen. 


