
 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamais pasākums:

Ceturtdien, 2014. gada 30. janvārī 

Informācija par ceļojumu uz Latviju/Gulbeni 
2014. gada augustā.
Tiks rādīti foto no iepriekšējām braucieniem 
un izklāstīta/apspriesta  ceļojuma program-
ma.

Tautas namā, sākums plkst. 19.30

Apkārtraksts, 
2014. gada janvāris

Ceļojums uz Latviju 
2014. gada augustā?
Sadraudzības biedrība, sadarbībā ar Gulbenes 
Tūrisma biedrību un «Ans Rejser«, organizē 
ceļojumu uz Rīgu/Gulbeni.
Tas notiks 2014. gada 4.-11. augustā, 
izlidošana būs no Bilundas. 
Galvenais ceļojuma mērķis ir piedalīšanās 
Gulbenes Senioru festivālā ar kultūras, sporta 
un sadraudzības aktivitātēm. 
Taču divas dienas tiks atvēlētas brau-
cienam uz Rīgu kā arī interesantu Gulbenes 
apkārtnes vietu apskatei.
Ja būs vēlēšanās, varēs kopt arī draudzības 
saites.
Ceļojums domāts visiem, neatkarīgi no vecu-
ma. Ceļojuma vadītājs būs dānis. Nakšņošana 
paredzēta viesnīcā. 
Uzzini vairāk par šo ceļojumu sanāksmē 
2014. gada 30. janvārī!

Neaizmirsti samaksāt 
biedranaudu!
Summa:
 100 kr. no personas
 200 kr. no ģimenes/uzņēmuma
Naudu var iemaksāt:
Reg.nr. 2380, konta nr. 3485237428.
Maksājot, neaizmirsti minēt vārdu un adresi! 

”Kā Latvijai iet šodien?”
2013. gada 24. oktobrī uz ļoti labi apmeklētu 
sanāksmi sadraudzības biedrība bija ielūgusi 
Kierstenu Gjeldbeku, lai viņa pastāstītu, kā 
viņasprāt noris Latvijas attīstība, aplūkojot 
vēsturiskā perspektīvā. 
Kierstenai Gjeldbekai, kā dāņu-latviešu 
biedrības priekšsēdētājai un Ārlietu ministri-
jas konsultantei (ar sēdekli Rīgā), bija iespēja 
šo attīstību pieredzēt personiski.
Ļoti aizraujošs un interesants vakars. Tā 
dalībieki devās mājās ar plašāku izpratni 
par šīs zemes attīstību – un ieskatu vietējo 
latviešu dzīvesveidā.

Apkārtrakstu izdod 
Temas-Gulbenes 

Sadraudzības biedrība 
Privāta biedrība sadarbības veicināšanai starp 
Temu un Gulbeni.

Priekšsēdētājs: Nilss Uldēls-Jesens,Tema 
Kasiere: Bōdila Jūla Rasmusena,Tema
Bōdila Brjunduma, Tema 
Sērens Goldmens, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema.

Biedrība saņem ikgadēju pabalstu no 
Silkeborgas komūnas Brīvā laika 
izmantošanas un Kultūras  padomes.



 

Vai Tu vēlies 
doties uz Rīgu/Gulbeni 

Latvijā? 
(Ar ceļojuma vadītāju – dāni)

Sadraudzības biedrība, sadarbībā ar Gulbenes 
Tūrisma biedrību un «Ans Rejser«, 
2014. gada 4.-11. augustā 
organizē ceļojumu uz Rīgu/Gulbeni.
 
Izbaudi:
  2 dienas Rīgā,
  Gulbeni un tās fantastiski skaisto apkārtni,
  Gulbenes Senioru festivālu ar kultūras,
     sporta un sadraudzības aktivitātēm,
  iespēju apciemot personīgos draugus.

Šis ir ceļojums visiem, neatkarīgi no vecuma. 
Ceļojuma vadītājs ir dānis. Nakšņošana 
paredzēta viesnīcā (brokastis iekļautas cenā).

Izmaksas: apm. 5.500 kronu (neieskaitot 
maltītes).

Uzzini vairāk par ceļojumu sanāksmē Tautas 
namā 2014. gada 30. janvārī plkst. 19.30.
(Sasaistoša pieteikšanās 2014. g. 1. martā.)

Organizē: Temas - Gulbenes Sadraudzības 
biedrība.


