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Beretning ved Generalforsamlingen 9. maj 2019
Det sidste år har stået i jubilæernes tegn: 
Den 17. maj fejrede vi 25-års jubilæet for Venskabsforbindelsen mellem Them og Gulbene med besøg af 3 
repræsentanter fra Gulbene her i Them og Silkeborg – og i juli deltog 8 repræsentanter for Venskabsforenin-
gen i Byfesten i Gulbene, hvor vi kvitterede for 25 års Venskabsforbindelse.
Ved begge besøg var der også samtaler om muligheder og ønsker for det fremtidige samarbejde, som vi 
fornemmer at der er stor interesse for at fortsætte fra Gulbenes side, uden at det er særlig konkret, hvad man 
forventer at det skal indeholde, men gerne fortsat udveksling af ungdoms-grupper indenfor musik og sport.

Repræsentatnter for Gulbene byråd udtrykte ønske om at ville afholde en konference for deres forskellige 
venskabsforbindelser med byer hovedsagelig i Balticum, Rusland og Østeuropa – og altså her i Danmark.

Det er dog klart, at der gennem årene er opbygget nogle venskabsrelationer til bestemte personer i Gulbene 
by og kommune og ikke mindst Gulbenes Musikskole og Pensionistforeningerne. 
Ligesom der fortsat er Venskabsforbindelse mellem Den lutherske Kirke i Gulbene og Them sogns  
menighedsråd, som også blev markeret ved besøg her i Them  af 5 repræsentanter fra Gulbene kirke i 
forbindelse med Internationale Kirkedage i Århus Stift i juni måned og ved vort besøg i Gulbene med delt-
agelse i gudstjeneste og kirkekoncert samt kirkegårdsfestival.

I november markerede Venskabsbyforeningen 100 års jubilæet for Erklæringen af Den Lettiske Republik i 
1918. Det skete ved et festligt møde med Generalsekretær for Det danske Kulturinstitut Michael Metz Mørck, 
som fortalte levende om sin tid og sine erfaringer som ambassadør i Riga og leder af Kulturinstituttet der-
ovre. Det blev en festlig aften med god tilslutning af ca 35 deltagere.

I marts måned modtog foreningen en henvendelse fra Gulbene Kommune om støtte fra Silkeborg Kommune 
til en ansøgning om  et udvekslingsprojekt udveksling af erfaringer indenfor Intern kommunikation og Ener-
gi forsyning og Miljø-spørgsmål – i et fondsprogram under Nordisk Ministerråds  kontor i Letland: ”Nordic 
and Baltic Mobility Programme for Public Administration.” Desværre var ansøgningsfrist allerede ved ud-
gangen af marts måned,. Ligesom det krævede et tilsagn fra Silkeborg Kommune om, at man ville deltage i et 
sådant fælles kommunalt projekt.
Vi videresendte forespørgslen til Borgmesterkontoret i Silkeborg og fik imødekommende svar, idet man dog 
bad om en mere præcis formulering af emnerne for det ønskede projekt. Det tog lidt tid at få formuleret og 
kommunikeret frem og tilbage, så ansøgningsfristen blev overskredet. Det endte dog med, at vi kunne svare 
Gulbene Kommune, at de kunne henvende sig direkte til chefen for Energi- og Miljøafdelingen i Silkeborg 
Kommune, som så ville stille relevante personer til rådighed for et møde med udveksling af erfaringer.. Vi 
skrev samtidig, at vi gerne ville være behjælpelig med udformning af det endelige program, hvis de ønskede 
flere besøg i virksomheder m.v. i Silkeborg samt tilbud om indkvartering og transport.
Men siden har vi ikke hørt mere om projektet, selv om vi forstod, at de i Gulbene var interesserede i at gen-
nemføre det også uden tilskud fra Nordisk ministerråds Fondsprogram. Besøget var planlagt til at finde sted i 
slutningen af september
I bestyrelsen tog vi med glæde imod udfordringen, selv om det viste sig besværligt at være mellem-led i kom-
munikationen mellem Gulbene og Silkeborg kommuner. Men emnet lå jo i forlængelse af nogle af de emner, 
vi havde vist  repræsentanterne fra Gulbene ved besøget i maj 2018.

Foreningen har ca. 35 betalende medlemmer.


