Apkārtraksts, 2013. oktobris
Pasākumi turpmāk
Ceturtdien, 2013. g. 24. oktobrī

Pie mums ciemosies Dāņu-latviešu
Sadraudzības biedrības priekšsēdētāja
Kierstena Gjeldbeka, kas stāstīs par
«Latviju šodien«.
Un vēl – mēs rosināsim ceļojumam uz Latviju
(Gulbeni un Rīgu) 2014. g. augustā, ar dāniski
runājošu gidu un ceļojuma vadītāju.
Tautasnamā, sākums plkst. 19.30

Aktivitātes kūsā vien

Maijā biedrībā ciemojās Guna Švika (Gulbenes
Attīstības nodaļas priekšsēdētāja) un Elīna Vilde
(atbildīgā par projektiem Gulbenes Attīstības
nodaļā).
Šī bija ļoti rezultatīva ciemošanās, kurā fokusā
bija «Brīvprātība« un turpmākā sadarbība.
Gulbenei ir ļoti plaša sadraudzība ar pilsētām
visapkārt Eiropā. Tajā skaitā arī ar mums.
Perspektīvu ir daudz. Vēlēšanās arī nākotnē sadarboties ar temiešiem ir liela. Iet runa tikai par
to, cik daudz mēs paši vēlēsimies iesaistīties.

”Latvija šodien”

ir virsraksts priekšlasījumam, ar kuru nākošajā
sanāksmē uzstāsies Dāņu-latviešu Sadraudzības
biedrības vadītāja Kierstena Gjeldbeka.
Virsraksts jāsaprot kā izgaismojums
jautājumiem: ”no kurienes Latvija dodas, un
kurp ved tās ceļš”.
Kierstena Gjeldbeka, kā jau biedrības
priekšsēdētāja, ļoti labi pārzina Latvijas iekšējo
situāciju.
Nāc un paklausies!

Tā ka perspektīvas ir lielas – ja vien iespēsim
paši.

Atceries iemaksāt biedranaudu līdz jaungadam!
Summa:
◆
100 kr. no personas
◆
200 kr. no ģimenes/iestādes
Iemaksu var izdarīt šeit:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Neaizmirsti maksājot minēt vārdu un adresi.

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

Mūzikas un dziesmu festivāls Rīgā

Nilss Uldēls-Jesens, Ruta un Johaness Jērgenseni
un Ōve Jōrts svinēja šo tradīcijām bagātos dziesmu
un mūzikas svētkus Rīgā kopā ar 45.000 Latvijas
iedzīvotājiem.
Festivāls notiek katru ceturto gadu, un tajā piedalās
18.000 dziedātāju un mūziķu no visas Latvijas.
”Tas bija ārkārtīgi skaists piedzīvojums, ko, protams, ievadīja kopīgi izpildīta tautasdziesma, un kas
noslēdzās ar latviešu himnu, ko visi latvieši prot un
dzied līdzi,” stāsta Nilss Uldēls-Jesens.

2014. gadā ceļojums uz Latviju?

Vadība strādā pie iespējas 2014. gada augusta sākumā
noorganizēt ceļojumu uz Latviju (Gulbeni un Rīgu). Tā,
lai būtu iespēja piedalīties arī Senioru festivālā Gulbenē.
Mēs iztēlojamies ceļojumu, kurā būs labas iespējas
nokļūt aiz «tūrisma fasādēm«. Paviesoties konkrētos
uzņēmumos, tikties ar īpašiem, interesantiem cilvēkiem,
utt.
Ceļojums tiks organizēts, sadarbojoties ar Tūrisma
biedrību Gulbenē.
Nāc uz mūsu sanāksmi Tautas namā 24. oktobrī
plkst. 19.30 un uzzini vairāk!

Ciemiņi no Gulbenes 2013. gada maijā

Zem virsraksta ”Brīvprātība” pie mums viesojās divi
cilvēki no Gulbenes pašvaldības Attīstības nodaļas un
divi pārstāvji no Ugunsdzēsēju dienesta.
Mūsu viesi tika nolemti spraigai programmai, kurā
bija viesošanās Performers House, Brīvprātīgo centrā,
Rosengō centrā, Temas Lietoto preču veikalā, Temas
Muzejā, bērnudārzā «Askehuset« un Vrasas veikaliņā.

Folklora

Vienlaikus tika apspriesta sadarbība nākotnē. To vēlas
abas puses – un ideju tiešām netrūka.

ir viens no konkrētajiem punktiem nākotnes projektam.
Stāstījumi un pasakas, kas ceļo pāri robežām.

Patlaban strādājam arī pie tā, lai 2014. gada augustā
būtu iespējms no Temas uz Gulbeni sūtīt ļaudis, kas
piedalītos turienes Senioru festivālā. Ceram, ka mums
tas izdosies.

Esam saņēmuši pabalstu no Jorn-puljen, lai ar tā
palīdzību varētu strādāt ar bērniem Temā un Gulbenē pie
pasaku atveidojuma tēlotājmākslā.
Temā šis projekts realizēsies sadarbībā ar Temas Tautas
namu, kurā notiks arī pasākumi.

Ar Silkeborgas pašvaldības atbalstu

Sadraudzības darbu atbalsta Silkeborgas pašvaldības Kultūras un Brīvā laika izmantošanas padome.
Pabalsts tika piešķirts arī 2013. gadam. Ikgadējā summa ir 20.000 kronas.

