Turpmākie pasākumi

Otrdien, 2014. gada 10. jūnijā

Nyhedsbrev, Maj 2014

20 gadu jubilejas svinības ar Latvijas vēstnieka
Kaspara Ozoliņa, mēra Stēna Vinduma un kora
«Tem’po« (no Temas) piedalīšanos.

Temas tautasnamā. Sākums 19.30.

20 gadu jubileja (tā apmēram)
Sakarā ar Latvijas vēstnieka vizīti Temā
sadraudzības biedrība otrdien, 10. jūnijā Temas
tautasnamā svinēs 20 gadu jubileju.
Piedalīsies arī Silkeborgas mērs Stēns Vindums,
un mēs ceram, ka arī agrākie Temas komūnas
mēri atsauksies uz mūsu ielūgumu piedalīties
pasākumā.
Ir izveidojusies tāda kā tradīcija, jo sadraudzības
biedrības 10-gades svinībās piedalījās tālaika
Latvijas vēstnieks Indulis Bērziņš.
Ar prieku gaidām šo vakaru, kurā piedalīsies arī
Temas jaunais koris «Tem’po«.

Neaizmirsti samaksāt
biedranaudu!
Summa:
• 100 kr. no personas
• 200 kr. no ģimenes/iestādes.
Nauda iemaksājama:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Iemaksājot neaizmirsti uzrādīt
savu vārdu un adresi.

Latvijas vēstnieka vizīte
Otrdien, 2014. gada 10. jūnijā sadraudzības
biedrībā ciemosies Latvijas vēstnieks Dānijā,
Kaspars Ozoliņa kungs.
Vēstnieka vizītē iekļauti vairāki apciemojumi:
• Priekšlasījums Silkeborgas Koledžā,
• Iekārtu fabrikas «Silkeborg Spåntagning A/S«
apciemojums,
• “Museum Jorn” apskate.
Vēstnieks piedalīsies atklātā sanāksmē otrdienas
vakarā Temas tautasnamā. Viņa priekšlasījuma
tēma būs:
«Latvija šodien, un Rīga – 2014. gada Eiropas
kultūras galvaspilsēta«.

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.

«Jōrnam 100« un Gulbene
Sadraudzības biedrība, sadarbībā ar Temas Tautas
namu, meklēja un saņēma līdzekļus dalībai pasākumā
«Jōrnam 100«.
Mērķis ir iepazīstināt ar Jōrna pasaku universu
mākslā ieinteresētus skolniekus un skolotājus no
Temas sadraudzības pilsētas Gulbenes (Latvija),
Temas, Bruirupas un Silkeborgas kā arī iedvesmot uz izteikšanos mākslā caur gleznām un citiem
tēlotājmākslas veidiem.

Ceļojums uz Latviju
Pirmdien, 4. augustā uz Latviju dosies 24 dalībnieki no Temas un tās apkārtnes. Brauciena pamatmērķis, protams, būs ciemošanās Gulbenē. Tur tiks
pavadītas četras dienas, un kā viens no atraktīvākajiem pasākumiem būs piedalīšanās senioru festivālā. Bez tam, protams, būs plašas iespējas apskatīt
Gulbenes ievērojamākās vietas kā arī apciemot
personīgos latviešu paziņas un draugus.
Divas dienas tiks pavadītas Rīgā, kur uzmanības
centrā būs vecpilsēta.
Pa ceļam uz Gulbeni iegriezīsimies dāņu-latviešu
tautskolā Ritē. Savukārt atpakaļceļā uz Rīgu paciemosimies lauku saimniecībā Cēsīs, kuras īpašnieki
uztur sakarus uz Bōdilu un Prēbenu Brjundumiem.
Varbūt iegriezīsimies arī alus darītāvā Valmierā.
Ceļojumu organizē Sadraudzības biedrība kopā ar
lielu «Ans Rejser« kā arī Silkeborgas un Gulbenes
tūrisma biedrību palīdzību.

Radošās darbnīcas devums tiks atrādīts īpašās
izstādēs Temas Tautas namā un Gulbenes Mākslas
skolā.

Sadraudzības biedrība organizēs Jōrnam veltīto
pasākumu nedēļu 2014. gada skolu rudens brīvdienās
(42. nedēļā).
Paredzēti šādi pasākumi:
• Izstāžu apmeklējumi «Museum Jorn« un «Sikeborg
Bad«.
• Ekskursija «Jōrna Sikeborga« (Pēc Apps, ko
izstrādājuši «Silkeborgas Arhīvi«)
• Darbnīca ar vietējiem māksliniekiem (Nuritsas
Lūmeres-Klabersas un Lārsa Ringō).
• Speciālizstādes Temas tautas namā un Gulbenes
Mākslas skolā.

Kopsapulce
Saskaņā ar statūtiem aicinām uz gadskārtējo
kopsapulci 2014. gada 10. jūnijā,
I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 10. juni
2014.
Kopsapulce tiks noturēta kopā ar tikšanos ar
Latvijas vēstnieku.

