Nyhedsbrev, marts 2017

Kommende arrangementer
Onsdag den 10. maj får vi besøg af Ole
Christiansen fra DEO (Demokrati i Europa
Oplysningsforbundet). Ole Christiansen vil
fortælle om indtryk fra rejser i de baltiske
lande
Mødet starter kl. 19.30.
Samme aften afvikler venskabsforeningen
sin generalforsamling

Besøg fra musikskolen
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 - 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.

Det blev et ret omfattende program som
musikskoleeleverne fra Gulbene og deres
lærere skulle igennem på deres besøg i Them i
november 2017.
Koncert på Frisholm skole, deltagelse i workshop på den kreative skole I Silkeborg, koncert
på Toftevang og koncert I Sognehuset i Them.
Alt sammen krydret med svømning i Them
svømmehal, besøg på Himmelbjerget og en
bytur i Silkeborg.
Og endnu engang tak til de personer, der i
Them lagde hus til vores gæster.
Igen en fantastisk oplevelse og bevis på, at
mødet menneske til menneske skaber relationer
og nye perspektiver.

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 Bodil J uul Rasmussen, Them
Bodil Bryndum, Them
Erling Birkbak, Them
Bent Jul, Them
Foreningen modtager årligt tilskud fra Fritids–
og kulturudvalget, Silkeborg Kommune

Indtryk fra rejser i de baltiske
Lande
Venskabsforeningen får onsdag den 10. maj
besøg af Ole Christiansen. Han har sammen
med DEO deltaget i flere rejser i de baltiske
lande - og vil fortælle om sine indtryk herfra.
Så igen de baltiske lande set fra andre vinkler.

Onsdag den 10. maj
afvikler venskabsforeningens generalforsamling.
Dette sker i forlængelse af mødet med Ole
Christiansen om rejser i de baltiske lande
Mød op og vær med

Vil du hjælpe med donation?
Vinteren har været hård for arbejdet i Gulbene
Kirke. Man har derfor besluttet sig for at forbedre situationen ved at skifte vinduer ligesom
de indvendige vægge i kirken skal restaureres.
Den samlede byggesum er ca. 24.600 EUR,
svarende til ca. 183.000 kr. Fra EU har kirken
modtaget en støtte på 90% af beløbet. De
resterende 10 % skal menigheden selv skaffe.
Det har de været i gang med, men kan ikke
opnå fuld dækning.
Lige nu mangler kirken 1.156 EUR , svarende
til 8.600 kr.

Lidt nyheder fra Letland
Letland bevæger sig 6 trin i indeks for konkurrenceevne og er nu vderdens 37. mest konkurrencedygtige land. Blandt de 10 mest konkurrencedygtige lande ligger Danmark på
en 6. plads.
Riga - Gauja udgør sammen med Aarhus og
Lombardiet i Italien Europæiske region for
Gastronomi 2017. Så hvis du skal til Letland i
år, kan det klart anbefales at gå på opdagelse i
de gastronomiske oplevelser som området Riga
- Gauja byder på
Planlægger du en tur til Letland er Baltikums
ældste synagoge åbnet i Ludza. Det er en
fremragende jødisk kulturarv. Synagogen er en
mindst 200 års træbygning.
Den 22. marts blev de danske PLH Arkitekter
og COWI annonceret som vinder af den internationale Rail Baltica konkurrence i Riga ved den
officielle ”Award Presentation Ceremony”. De
danske PLH Arkitekter og COWI skal designe
den nye stationsbygning i Riga og arbejde videre på den designmæssige del af Rail Baltica projektet.

Them menighedsråd har bevilget 500 EUR,
svarende til kr. 3.700. Pengene relaterer sig til
tidligere besøg fra Letland og deltagelse i
konference for venskabsmenigheder.
Der resterer således kr. 4.900. Vil du hjælpe
med - det må være muligt at finde de sidste
midler.
Du kan indbetale en donation til Reg. 2380
kontonr. 7561647210.
Kontoen tilhører Them Menighedsråd, mærket
Gulbene.
TAK for din hjælp
.

