Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība
Turpmākie pasākumi

Apkārtraksts, 2013. gada aprīlis,

Trešdien, 2013. gada 22. maijā
notiks biedrības kopsapulce pēc statūtos minētās darba kārtības (visi var tikt
pārvēlēti).
Pie mums ciemosies Guna Švika un Elīna Vilde (skat. prezentāciju turpinājumā)
kā arī duets «Vilx«.
Tautas namā, sākums plkst. 19.30
Biedrība darbojas pilnā sparā
2012. gada rudenī tika apspriesta biedrības nākotne.
Rezultātā tika nolemts, ka joprojām ir
svarīgi saglabāt un attīstīt starpkultūru
sapratni, ko biedrība ir uzturējusi pēdējo
15 gadu laikā.
To apstiprināja arī sadraudzības partneri
Gulbenē.
Nākamās ciemošanās laikā lemsim par
sadraudzību nākotnē. Kā un ar ko nodarbosimies? Kā vislabāk veicināt starpkultūru sapratni?

Kā iet Gulbenē
Tā saucas Gunas Švikas priekšlasījums,
ko G. Švika noturēs nākamajā
kopsapulcē.
Guna Švika ir Gulbenes pašvaldības
Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja.
Vienlaikus G. Švika ir arī atbildīgā par
pilsētu sadraudzību, darbu ar jauniešiem
un internacionālo sadarbību vispār.
Guna Švika tur pirkstus uz pilsētas pulsa,
– stāstījumu par tur notiekošo dzirdēsim
2013. gada 22. maijā.
Nāc, paklausies!
Apkārtrakstu izdod Temas-Gulbenes
Sadraudzības biedrība.
Privāta biedrība Temas-Gulbenes
sadarbības attīstīšanai.

Atbalstu sniedz Silkeborgas komūna
Sadraudzības darbu atbalsta Silkeborgas
komūnas Kultūras un atpūtas komiteja.
Tas attiecas arī uz 2013. gadu. Gadā tiek
piešķirtas 20.000 kronas.

Priekšsēdētājs:
Nilss Uldēls-Jesens, Tema
Kasiere:
Bodila Jūla Rasmusena, Salten Skova
Bodila Brunduma, Tema
Sērens Goldmans, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema

Elīna Vilde

Biedrības naudas nomaksa

Kopā ar Gunu
Šviku pie mums
ciemosies arī
Gulbenes pašvaldības Attīstības un īpašumu
nodaļas projektu vadītāja Elīna
Vilde. Elīnas
atbildībā ir
projektu izstrāde apstiprināšanai ES un
apstiprināto projektu atreferēšana pēc to
realizēšanas. Pašlaik noris iesaiste 13 projektos.

Un vēl – kasieres atgādinājums par biedrības naudas iemaksu.

Ugunsdzēsības šefs un duets «Vilx«
2013. gada 22. maija kopsapulcē ar
dziesmām un spēli uzstāsies arī Gulbenes
ugunsdzēsības šefs un duets «Vilx«.
Vijārs Griķis piedalījās ugunsdzēsēju
mašīnas saņemšanā, ko Temas komūna
savā laikā dāvināja ugunsdzēsēju stacijai
Gulbenē.
Duets «Vilx« spēlē ļoti jautru, tautai
saprotamu mūziku, kas, tāpat kā teksti, ir
pašu sacerēta. Tā ir mūzika, kas patiešām
uzlabo garastāvoli. Vijārs Griķis ciemojās
Temā 2007. gada maijā.

Maksa ir sekojoša:
75 kr. no personas
100 kr. no ģimenes
200 kr. no iestādes
Nauda iemaksājama šajā kontā:
Reģ..nr. 2380, konts 3485237428

Nu tam reiz jānotiek ...
Kopš pagājušā seļojuma uz Latviju 2006.
gadā biedrība vairākreiz mēģināja noorganizēt braucienu uz Gulbeni, Latviju.
Taču dažādu iemeslu dēļ tas neizdevās. Bet
mēs nepadodamies ...
Mēs mēģinām vēlreiz – plānojam to izdarīt
2014. gada vasarā.
Pateicoties sadraudzībai mums ir iespējas
ceļojumu padarīt aizraujošāku, īpašāku.
Tādu, kur kultūras iepazīšana (tās dažādajās izpausmēs) būs prioritāte. Uzzini vairāk
par to 2013. gada 22. maija sapulcē.
Ielūgsim arī uz konkrētāku ceļojuma apspriešanu pēc 2013. vasaras.

