Nyhedsbrev, november 2017

Kommende arrangementer
Torsdag den 25. januar 2018 får vi besøg
af Katrina Povidisa-Delefosse. Katrina vil
under overskriften: ”At være lettisk og bo i
Danmark”
Mødet starter kl. 19.30 og foregår i Salten
Borgerhus
Torsdag 17. maj 2018 får vi besøg af folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen. Nærmere information følger.

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.

”At være lettisk og bo i Danmark”
er overskriften på det oplæg, Katrina PovidisaDelefosse. Katrina er formand for Lettisk Dansk forening, med hjemsted i Vejle.

Har du/I lyst at være med i foreningen?
Så indbetal kontingent jf. nedenfor.

Katrina har gennem en årrække boet i Danmark og
arbejder pt. på Siemens i
Brande.

Husk at betale kontingent - du kan
nå det endnu - og i 2017.

Katrina vil fortælle om hendes møde med Danmark og
danskerne.

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.

En spændende aften der foregår i Salten Borgerhus.

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 Kar en Schjør r ing, Them
Bodil Bryndum, Them
Erling Birkbak, Them
Bent Jul, Them

25 år, Them - Gulbene
Venskabsforening
I foråret 2018 fejrer venskabsforeningen 25
år. Og hvilke 25 år. Der har været rigtig
mange forskellige, store og små arrangementer, besøg fra og i Gulbene.
Dette agter vi at fejre med maner. Dels via
besøg fra Gulbene, dels den 17. maj 2018 med
besøg af folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen, der har været tæt på de baltiske lande.
Men meget mere om dette senere.

Ændring i foreningens bestyrelse
Efter den seneste generalforsamling i
foreningen er der skiftet lidt ud på
bestyrelsens pladser.
Bodil Juul Rasmussen er udtrådt og i stedet er
indvalgt Karen Schjørring. Men ikke nok med
det. Karen har også overtaget kassererposten
fra Bodil.
Velkommen i fællesskabet til Karen og tak for
engageret arbejde fra Bodil.

25 år i Dansk Lettisk forening
Foreningen DanmarkLetland har
afholdt 25-års jubilæum
d. 23. august 2017. Det
forgik på den Lettiske
ambassade i København.
Som et kuriosum kan
nævnes, at ambassadør
Kaspars Ozolins mindedes sit besøg i Them og
sendte os sine hilsen.

Venskabsforening og Silkeborg
Kommune
Siden kommunesammenlægningen har foreningen modtaget 20.000 kr. i årlige støtte fra
Silkeborg Kommune. Kun 2 foreninger har
været godkendt som venskabsby-forbindelse.
Udover Them - Gulbene venskabsforening
gælder det Dansk - Ungarnsk forening i Kjellerup.
Begge foreninger er karakteriseret ved bred
folkelig forankring.
Den kommunale støtte har givet os mulighed
for at gennemføre arrangementer og invitere
gæster fra Gulbene til Them/Bryrup-området.
Men i forbindelse med budgettet for 2018 er
det faste tilskud til begge foreninger fjernet.
Dette betyder vel, at Silkeborg Kommune IKKE længere ønsker at støtte faste forbindelser
til interkulturelle sammenhænge eller særlige
venskabsbyer.
Vi har drøftet dette i foreningen. Den umiddelbare tanke er: at livet bliver fattigere når
ikke vi beriges interkulturelt og folkeligt gennem de forbindelser, der allerede er opbygget
med Gulbene. Hvordan ved vi ikke. Men vi
vil gerne holde fast, hvis det er muligt.

Rejse til Letland/Gulbene,
sommeren 2018
Foreningen overvejer at arrangere en rejse til
Letland/Gulbene i slutningen af juli måned
2018.
Programmet bliver naturligvis med besøg i
Gulbene, hvor vi dels bliver guidet af
turistforeningen, dels får mulighed for at etablere “private” besøg. Der bliver mulighed for
at “dyrke” egne interesser. Eksempelvis venskabet med Gulbene Kirke, besøg hos lettiske
venner m.m.
Samtidig bliver der mulighed for besøg i Riga,
hvor vi blandt andet planlægger et besøg på
Det Danske Kulturinsitut. Der arbejdes med
tanker omkring “åben hjemrejse”, således at
man selv kan bestemme, hvornår hjemrejse
skal finde sted og dermed forlænge opholdet
(naturligvis for egen regning).
Men naturligvis er rejsen også med fast
hjemrejse, hvis dette ønskes.
Pt. er vi i dialog med kulturinstitutet omkring
særlige arrangementer for Letlands fejring af
100 året for frihedserklæringen.
På mødet den 25. januar 2018 vil der blive orienteret endnu mere omkring rejsen.
Yderligere oplysninger kan fås hos Erling
Birkbak, 25444088 eller Bent Jul, tlf.
28408816

