
Er der en fremtid for venskabsfor-
eningen?

Corona har gennem det seneste år sat en stop-
per for foreningens aktiviteter. Der var planlagt 
koncert og møder i foråret 2020. Men af natur-
lige årsager aflyst.  

Bestyrelsen har gennem det seneste år drøftet 
spørgsmålet om, hvorvidt der er en fremtid for 
venskabsforeningen  

Venskabsforeningen har eksisteret gennem lidt 
over 25 aktive år. Kulturarrangementer på 
tværs af landegrænserne, personlige bekendt-
skaber er opstået, musikudveksleringer, spæn-
dende foredrag og meget mere, er det blevet til. 

Tiden er en anden. Er der stadig det samme 
behov? Alt dette vil bestyrelsen gerne lægge op 
til drøftelse af på den kommende generalfor-
samling. 

Nyhedsbrevet er udgivet af Them-
Gulbene Venskabsforening.  
En privat forening til fremme af samarbejdet 
mellem Them og Gulbene. 

Formand Niels Uldall Jessen, Them 
Næstformand Ole Pedersen, Them 
Kasserer Karen Schjørring, Them 
Signe Fink, Them 
Erling Birkbak, Them 
Bent Jul, Them 

Nyhedsbrev, maj 2021 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 9. juni 2021 afholdes general-
forsamling på Toftebjerg medborgerhus. Mø-
det starter kl. 19.30. 
Udover drøftelse af foreningens fremtid vil 
en rækker personer fortælle om deres ople-
velser med Letland/Gulbene gennem de sene-
ste 25 år.  
Alle er velkomne 
Onsdag den 20. april 2022 afvikles koncert 
med Lettisk-Dansk Kor fra Vejle sammen 
med Voksenkoret i Them kirke. Sæt x i kalen-
deren. 

Dagsorden til generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens 

aktiviteter
3. Regnskab for 2019-2020, herunder fast-

sættelse af kontingent
4. A: Drøftelse og eventuel beslutning om 

opløsning af venskabsforeningen
B: Beslutning om eventuel donation til 
formål i Gulbene

5. Valg af bestyrelse: På valg er Karen 
Schjørring, Niels Uldall og Ole Peder-
sen, idet Erling Birkbak, Bent Jul og 
Signe Fink forudsættes genvalgt i 2020

6. Valg af revisor: På valg er Bodil Birkbak
7. Eventuelt

Kontingent for 2020 
Bestyrelsen har besluttet at 2020 er kontingent-
frit. Dette begrundet i den nedsatte aktivitet 
som følge af Corona.  



Corona i Gulbene 
 
Følgende er et udklip fra Latvian Public Bro-
adcasting, 4. marts 2021. 
 
Balvi og Gulbene Hospital Association har slået 
alarm over for en forventet tredje bølge af Co-
vid-19 tillige med spredningen af den mest 
smitsomme type Covid-19 i området, rapporte-
rede lettisk tv den 3. marts. 
Sundhedsminister Daniels Pavļuts bekræftede, 
at hospitalerne er stærkt overbelastede i 
Vidzeme og Latgale-regionerne. 
 
På Balvi hospital har antallet af senge til Covid-
19 nået 100%, hvilket betyder, at der ikke læn-
gere er gratis senge. Patienterne er tvunget til at 
vente i kø eller gå til andre kommuner. Da den 
mest smitsomme type Covid-19 på hospitalet 
spreder sig som en løbeild, er bestyrelsesmed-
lem i Association of Balvi and Gulbene Hospi-
taler, Alīda Vane, overbevist om, at andre hos-
pitaler kan forvente lignende scenarier. 
 
”Vi var ikke kommet os efter den anden bølge, 
da den tredje bølge overhalede os. 
Det vises også ved sekventeringsdata, at den 
nye britiske virus findes i både Gulbene og 
Balvi. Vi har set denne stigning på hospitalni-
veau, hvilket betyder, at denne virus har spredt 
sig i to uger. Sengene er 100% besatte. Udskri-
ves en patient i dag står en ny patient i kø til 
denne seng. De vil blive ført enten til Rēzekne 
eller til Valmiera. Så når sengene der er fyldte, 
måske til Riga. Og når alt er fyldt, ved jeg ikke, 
hvor jeg skal tage dem, ”sagde Vāne. 
Lederen af hospitalet opfordrede til, at restrikti-
oner og epidemiologiske sikkerhedsregler føl-
ges: 
 
”Jeg vil ud på gaden og skrige højt: folk, kom 
nu. Du behøver ikke at møde din søster, din 
bror, din tante eller din onkel. Arbejdsgivere 
skal sikre, at det er sikkert at arbejde for medar-
bejderne. ” 
 
Liene Cipule, chef for Emergency Medical Ser-
vice (NMPD), pegede på spredning af en mere 
smitsom virustype i grænseområdet Letland-
Estland - Alūksne, Gulbene, Balvi.  
 
Det faktum, at hospitalerne er meget overbela-
stede i Vidzeme og Latgale, bekræftede 
sundhedsministeren i LTV: ”Det skal siges, at 
kapaciteten i Vidzeme for nylig har været den 
største af alle lettiske kommuner. Om dette er 
direkte relateret til begivenhederne i Estland, vil 
jeg ikke argumentere for på nuværende tids-
punkt. Men vi ved, at den nye virustype har 
spredt sig over hele Letland. Men der er flere 
udbrud i Latgale og Vidzeme 
 

Turistmesser 
 
I 2021 vil ”Gulbene Tourism and Cultural 
Heritage Centre” deltage i 4 internationale 
turistmesser. Formålet er at præsentere Gul-
bene regionens turismetilbud. 
 
Det sker på messer i Berlin, Riga og Tallin.  

Foreningen Danmark - Letland 
 
Af flere omgange har vi i venskabsforeningen 
haft besøg og oplæg af formand og sekretær for 
den nationale forening Danmark - Letland. 
 
Her har du mulighed for at holde dig ajour med, 
hvad der rører sig i Letland. Blandt andet udgi-
ves der hvert kvartalt et blad.  
 
Kontakt Kirsten Gjaldbæk,  
kirsten.gjaldbaek@gmail.com, tlf. 3871 1825. 
 
Foreningen har følgende hjemmeside: 
www.danmark-letland.dk 
 

Restaureret 
 
Gennem de seneste  år har Gulbene kommune 
renoveret og restaureret facaden på slottet Sta-
merienas. Tillige er etableret en storstilet foto-
udstilling om slottets historie.  
 
Ved stort set alle besøg i Gulbene har vi været 
forbi slottet og gået en tur i parken. 


