Turpmākie pasākumi
Ceturtdien, 2015. gada 4. jūnijā

Temas baznīcā 4.-7. jūnijā viesosies 13 Gulbenes
Luterāņu draudzes pārstāvji.
2015. gada 4. jūnijā Sadraudzības biedrība organizē publisku pasākumu.
Latviešu mācītājs noturēs priekšlasījumu ar virsrakstu «Baznīcas situācija Latvijā«.
Tautasnamā, sākums 18.30 (ar maltīti) un
19.30.
Visi ir laipni aicināti 18.30 vai 19.30.

Pirmdien - sestdien 10-15. augustā

Sadraudzības biedrībā viesosies 13 seniori no
Gulbenes.
Ciemošanās programmu lasiet tālāk apkārtrakstā.

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.
Vai Tu/jūs vēlies/vēlaties darboties mūsu
biedrībā?
Tad iemaksā/iemaksājiet zemāk minēto biedranaudu!

Neaizmirsti iemaksāt biedranaudu! — vēl vari paspēt...
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!

Rikke Helmsa
Sadraudzības biedrības sapulcē 22. aprīlī bijusī Dāņu
Kultūras Institūta vadītāja Rīgā un Sanktpēterburgā
Rikke Helmsa aizraujoši stāstīja par attīstību Baltijas zemēs no 1990. gada līdz mūsdienām kā arī par
izmaiņām Krievijā no 1970. gada līdz šodienai.
Ļoti aktuāls priekšlasījums, kas vērsa uzmanību uz
pašreizējiem notikumiem.
Tika stāstīts arī par krievu mazākuma vēlēšanos
būt piederīgiem Latvijai, kā arī piedāvāts mazliet niansētāks skatījums uz esošo boikotu un krīzi
Ukrainā.
Rikke Helmsa ir aizraujoša stāstniece, kas savā
priekšlasījumā iesaistīja arī visus klātesošos.

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
Ērlings Bierkbaks, Tema
Biedrība saņem ikgadēju pabalstu no Silkeborgas komūnas Brīvā laika plānošanas un Kultūras
padomes

Gulbenes senioru ciemošanās
Kā turpinājumu Sadraudzības biedrības braucienam uz
Latviju 2014. gada augustā biedrība ielūgusi paciemoties Temā seniorus no Latvijas no 9. līdz 15. augusutam.
Gaidām 13 viesus.
Programma paredzēta plaša. Uz šo mirkli plānots:
• Temas Baznīcas apmeklējums,
• kriketa, petanga, kērlinga spēles un tūrisma pārgājiens,
• Rosengō Centra apmeklējums,
• Skovgō Saimniecības apmeklējums,
• ciemošanās pansionātā Toftevang,
• tikšanās ar organizāciju Ældresagen,
• izbrauciens ar damperi «Hjejlen«.
Biedrībai vēl pietrūkst dažu ģimeņu, kas atvēlētu gultu ciemiņu privātai izmitināšanai. Lūdzu piesakieties
pie Nilsa Uldēla pa telefonu: 86848677.
Ciemošanās tiek organizēta sadarbībā ar organizāciju
Idræt om dagen (Fizkultūra dienā).

Gulbenes baznīcas delegācijas
ciemošanās
Kā jau minēts apkārtraksta 1. lappusē, Temas
Baznīcas draudzes padome ielūgusi ciemos uz
Dāniju Gulbenes draudzes pārstāvjus. Viesošanās
paredzēta no 2015. 4. līdz 7. jūnijam.
Viesošanās laikā ciemiņi piedalīsies
Internacionālajās Baznīcas Dienās, ko organizē
Orhusas bīskapija.
Svētdien viesi piedalīsies dievkalpojumā Temas
Baznīcā.

Kopsapulce
Saistībā ar tikšanos 22. aprīlī ļoti omulīgi tika noturēta arī
sadraudzības biedrības kopsapulce.
Priekšsēdētājs Nilss Uldēls nolasīja ļoti aptverošu atskaiti
par biedrības darbību 2014. gadā:
• tikšanās ar Latvijas vēstnieku,
• organizēts ceļojums uz Gulbeni,
• pasākums pagājušajā rudenī sakarā ar Jōrna 100-gades
jubileju kopā ar Gulbenes Mākslas skolu,
• Tikšanās ar Rites Tautskolas vadītāju Nilsu Bendiksu
Knusenu.
Gan priekšsēdētāja, gan kasieres atskaite tika pieņemtas
bez komentāriem.
Sērens Goldmens atteicās no atkārtotas ievēlēšanas
vadībā – un viņam neatradās aizvietotājs. Tā nu – ja
vēlies būt kopīgā darba veicēju vidū – piesakies pie
Nilsa Uldēla.
Paldies, Sēren, par Tavu ieguldījumu un darbu!
Nilss Uldēls atkārtoti tika ievēlēts par biedrības
priekšsēdētāju.

Sadraudzības biedrība ļoti priecājas par kontaktu
atjaunošanu un cer uz turpmāku sadarbību.

Blandet nyt om Letland
Latvija dāvina Ukrainai elektrības ģeneratorus
Ir nosūtīti deviņi šādi ģeneratori. Šī ir daļa no
humanitārās palīdzības esošā konflikta upuriem.
Augstākais procents vadošo darbinieču
reģistrēts Latvijā
Ar 29% vadošo darbinieču Latvija pārspēj gan
Lietuvu, gan Igauniju, kur šis procents attiecīgi ir
16% un 7%.
Latvija ievēlēta ANO Cilvēktiesību Padomē
ANO kopsapulcē Latvija pirmo reizi ievēlēta
Cilvēktiesību Padomē. Periods ir trīs gadi – no
2015. lidz 2017. gadam.
Uzlabojušies veselības rādītāji
Salīdzinot ar 2009. gadu veselīgā mūža ilgums
pieaudzis par diviem gadiem. 2012. gadā tas bija
54,7 gadi vīriešiem un 57,8 gadi sievietēm,

