
25-årsjubilæumsfest for venskabet mellem Them og Gulbene

Torsdag aften var der meget festligt jubilæum i Toftebjerg Medborgerhus for venskabsfor-
bindelsen mellem Them og Gulbene, som blev etableret i 1993 af daværende borgmestre 
Niels Mølholm og Liga Zitane fra Gulbene. Til stede var flere af dem, der var med fra starten, 
nemlig byrådsmedlem Valtis Krauklis fra Gulbene og tidligere ungdomsskoleleder Torben 
Stenberg samt Antra og Torben Kahr fra Them. Ligesom der var hilsener fra borgmesteren i 
Gulbene Normunds Audziss og Silkeborgs borgmester Steen Vindum, som havde taget imod 
repræsentanterne fra Gulbene på Rådhuset om tirsdagen.

Folketingsmand Kristian Pihl Lorentzen fra Ans holdt festtalen om samarbejde mellem Dan-
mark og Letland, idet han selv har deltaget som officer i NATOs hjælp til opbygning af det 
lettiske forsvar efter befrielsen fra Sovjetunionen. Ligesom han talte om nødvendigheden af 
de fremskudte NATO-styrker i de baltiske lande, hvortil også danske soldater er udsendt. Han 
betonede dog også, at det har stor betydning, at Danmark og de nordiske lande samarbejder 
med de baltiske lande inden for EU og i andre internationale sammenhænge, fordi vore folk 
og små lande på mange måde har sammenfaldende interesser og fælles kulturelle og folkelige 
værdier. Derfor er det også vigtigt at fortsætte med kulturel udveksling, foreningssamarbejde 
og folkeoplysning, som det bl.a. sker i venskabsbysamarbejdet. Kristian  Pihl Lorentzen  øn-
skede tillykke med 25-årsjubilæet og håbede, at man kan fortsætte med at knytte venskabs-
bånd mellem folk i Gulbene og i Them og Silkeborg.

Efter fælles kaffebord med lagkage talte viceborgmester Andis Caunitis fra Gulbene. Han 
betonede særligt, hvor nødvendigt det er, at man ikke blot udbygger det militære forsvar i 
den aktuelle situation, men at vi også fastholder kulturelle, sportslige og folkelige relationer 
mellem nabofolk og -nationer. Så vi ikke behøver at gribe til våben, men kan mødes og bruge 
kræfterne i fredelig kappestrid i forskellige sportsgrene, folkedans, sang og musik. Især ud-
trykte han ønsket om, at vi kan inddrage de unge i fredelig udveksling og møde med andre 
folk og kulturer. De unge har heller ikke de problemer med sproget, som vi ældre døjer med, 
for dem er det naturligt at kommunikere på fremmede sprog. Andis Caunitis takkede for 25 
års venskabsforbindelse med Them og ønskede, at vi kan fortsætte samarbejdet og inddrage 
flere af den unge generation.

Aftenen sluttede med et festligt indslag fra Lettisk-Dansk Forenings kor ”Rietumvejs” fra 
Vejle, som sang lettiske folkesange om forår og kærlighed, så hele salen gyngede med, selvom 
vi ikke kunne forstå ordene – meningen og stemningen var vi ikke i tvivl om. Det er i øvrigt 
den erfaring, vi har gjort gennem årene, når vi har været på besøg i Gulbene eller har haft 
besøg derovrefra, at selvom det tit har været svært at tale sammen uden at bruge tolk, så har 
vi netop kunnet mødes i fællesskab, når vi sang vore folkelige sange, som undertegnede Niels 
Uldall-Jessen udtrykte det.  Festaftenen sluttede da også med, at vi alle tog hinanden i hæn-
derne og sang ”Skuld gammel venskab rejn forgo”.
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