Apkārtraksts, 2014. gada oktobrī.

Pasākumi turpmāk:
Piektdien, 2014. g. oktobrī

Mākslas projekta «Jaunieši izpausmē« atklāšana. Projekts noris sadarbībā starp Radošo skolu
un Gulbenes Mākslas skolu (sakarā ar Jōrna
100-gadi).
Tautas namā, sākums plkst. 15.00-16.00.

Ceturtdien, 2014. g. 13. novembrī

Rites Tautskolas direktors Nilss Bendikss Knusens stāstīs par latviešu tautiskumu, kultūru un
nacionālajām jūtām.
Draudzes namā, sākums plkst. 19.30.

Dalība biedrībā?
Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība ir aktīva
biedrība, kas cenšas savienot dažādas kultūras.
Tas noris caur personīgām tikšanās reizēm, kultūras apmaiņu un priekšlasījumiem par īpašiem
latviskiem apstākļiem.
Pasākumi ir daudzveidīgi, sākot ar latviešu vēstnieka ciemošanos un beidzot ar Gulbenes Mūzikas
skolas jauniešu koncertu.
Vai Tu/jūs vēlies/vēlaties darboties mūsu biedrībā?
Tad iemaksā/iemaksājiet zemāk minēto biedranaudu!

Neaizmirsti iemaksāt
biedranaudu!
Summa:
• 100 kronas no personas
• 200 kronas no ģimenes/iestādes
Naudu var iemaksāt:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Iemaksājot, neaizmirsti minēt savu vārdu un
adresi!

Gulbenes Mākslas skola un Jōrns
Skolu brīvlaikā 7 jaunieši no Gulbenes Mākslas
skolas, kopā ar 2 skolotājiem, piedalīsies mākslas
projektā, kas veltīts Jōrna 100-gadei. Tas notiks
sadarbībā ar Silkeborgas Radošo skolu un jauniešiem
no Silkeborgas komūnas.
Ir izstrādāta aptveroša programma, kurā paredzēts gan
strādāt pie individiālās izteiksmes radošās darbnīcās,
gan ieapzīt apkaimes mākslas objektus.
Noslēgumā 17. oktobrī Tautas namā Temā būs izstādes
atklāšana. Vēlāk izstāde notiks arī Mākslas skolā
Gulbenē.

Nāc un aplūko! Varbūt te paslēpies nākamais
Jōrns?

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 plānošanas un Kultūras
padomes.

Latviešu tautiskums, kultūra
un nacionālās jūtas
ir tēma Nilsa Bendiksa Knusena stāstījumam, kas
notiks ceturtdien 13. novembrī.
Nilss Bendikss Knusens ir Rites Tautskolas direktors.
Tautskola guvusi iedvesmu dāņu grundtvigiānisko
tautskolu tradīcijā.

Fantastisks ceļojums
Sadraudzības biedrība, sadarbībā ar tūristu
informācijas nodaļu Gulbenē, bija sarīkojusi
ceļojumu uz Gulbeni šī gada augustā.
Ceļojumam bija pieteikušies 24 dalībnieki, un brauciens visās nozīmēs bija fantastisks piedzīvojums.
Arī labais laiks deva savu artavu. Bet īpaši jau
tikšanās ar visiem iesaistītajiem Gulbenes ļaudīm
atrodas patīkamo iespaidu augšgalā. Sākot no ļoti
aizrautīgajiem senioru kluba brīvprātīgajiem līdz fantastiskajiem gidiem, kas mums visu izrādīja. Domāju,
ka visi dalībnieki joprojām atceras Elīnas vadīto
ekskursiju Stāmerienā un viņas stāstījumu par laiku
1990.-to gadu sākumā, kad viņa vēl bija skolniece.
Taču ceļojuma laikā bija arī senioru festivāls,
viesošanās lauku saimniecībās, bānītis, Gulbenes
muzejs, Brīvdabas muzejs, iepazīšanās ar vīna
raudzēšanu un siera siešanu kā arī dievkalpojums,
alusdarītavas apskatīšana, ciemošanās pie Prēbena un
Bōdilas Brjundumu draugiem, u.c.

Rites Tautskola piedāvā dažādu veidu kursus.
Galvenokārt vasaras kursus. Tajos iesaistās gan
latviešu, gan dāņu dalībnieki.
Skolu finansē brīvprātīgi atbalstošu aprindu ziedojumi
Dānijā un Latvijā.
Nilss Bendikss Knusens ir gan šīs tautskolas direktors, gan dibinātājs.

Jā, un neaizmirstams ceļojums, kura laikā bija lieliska
saprašanās.
Tagad paredzama senioru atbildes vizīte no Gulbenes,
bet par to – vēlāk.

Nilss Bendikss Knusens stāsta Sadraudzības
biedrības ceļojuma dalībniekiem par Rites Tautskolu.
Augusts 2014.
Tā nu, ja Tev ir vēlēšanās dzirdēt vairāk, ienāc
Draudzes namā 2014. gada 13. novembrī!

