2021. gada maija apkārtraksts
Turpmākie pasākumi
Trešdien, 2021. gada 9. jūnijā plkst. 19.30
Toftebjergas Tautas namā notiks biedrības
kopsapulce.
Tiks lemts par biedrības nākotni, un vairāki
biedri pastāstīs par saviem vairāk nekā 25
sadraudzības gadu iespaidiem ar Gulbeni
Latvijā.
Visi ir mīļi aicināti.
Trešdien, 2022. gada 20. aprīlī Temas
Baznīcā notiks Latviešu-dāņu biedrības kora
no Vejles un Temas Baznīcas Pieaugušo kora
kopkoncerts. Atzīmē to savā kalendārī!
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Sapulces vadītāja ievēlēšana.
Vadības ziņojums par biedrības darbību.
2019-2020. gada bilance, biedrības
naudas apjoma noteikšana.
A: Iespējamas biedrības likvidēšanas
apspriešana.
B: Lemšana par iespējamiem
konkrētiem ziedojumiem Gulbenei.
Vadības vēlēšanas: Vēlēšanām pakļauti
ir Kārena Šjōringa,, Nilss Uldēls-Jesens
un Ole Pedersens, kamēr Ērlings
Bierkbaks, Bents Jūls un Signe Finka
uzskatāmi par otrreiz ievēlētiem 2020. g.
Revidenta ievēlēšana: Vēlēšanām
pakļauta ir Bodila Bierkbaka.
Citi jautājumi.

Biedrības nauda par 2020. gadu

Vadība nolēma, ka sakarā ar Coronu
pazeminātās aktivitātes dēļ, visi tiek atbrīvoti
no boedranaudas iemaksas par 2020. gadu.

Vai sadraudzības biedrībai ir
nākotne?

Corona pagājušā gada laikā ir apturējusi
biedrības aktivitātes. 2020. gada pavasarī bija
paredzēts koncerts un sanākšanas, kas,
protams, tika atceltas..
Pagājušā gada laikā vadība vairākkārt sprieda,
kādā mērā biedrībai varētu būt nākotne.
Sadraudzības biedrība nu ir eksistējusi vairēk
nekā 25 aktīvus gadus. Kultūras pasākumi pāri
robežām, personīgi kontakti, apmaiņa mūzikas
jomā, aizraujoši priekšlasījumi un vēl vairāk –
tas viss ir bijis.
Laiki ir mainījušies. Vai nepieciešamība
joprojām ir tā pati? Visu to vadība labrāt
apspriestu ar jums visiem nākamajā
kopsapulcē.

Apkārtrakstu izdod TemasGulbenes Sadraudzības biedrība
Privāta biedrība sadraudzības veicināšanai
starp Temu un Gulbeni.

Priekšsēdētājs: Nilss Uldēls-Jesens, Tema
Priekšsēd. vietnieks: Ōle Pedersens, Tema
Kasiere: Kārena Šjōringa, Tema
Signe Finka, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema

Corona Gulbenē
Sekojošais ir fragments no Latvian Public
Broadcasting 2021. gada 4. martā.
«Balvu un Gulbenes Slimnīcu Asociācija
izsludinājusi trauksmi sakarā ar gaidāmo
Covid-19 trešo vilni un vislipīgākā jaunā vīrusa
varianta izplatīšanos minētajos apgabalos,« 3.
martā ziņoja Latvijas Televīzija.
Veselības ministrs Daniels Pavļuts apstiprināja,
ka Vidzemes un Latgales reģionos slimnīcas ir
pārpildītas, un gultas 100% aizņemtas, kas
nozīmē, ka bezmaksas ārstēšanās iespēju vairs
nav, un pacienti spiesti pierakstīties rindā vai
doties uz citiem novadiem.
Par cik šis lipīgākais Covid-19 variants izplatās
ar zibens ātrumu, Balvu un Gulbenes Slimnīcu
Asociācijas vadītāja Alīda Vāne ir pārliecināta,
ka arī citas slimnīcas sagaida tāds pats liktenis.
«Mēs vēl nebijām tikuši galā ar otro vilni, kad
trešais jau bija klāt. Arī sekventes dati rāda, ka
jaunais britu vīrusa paveids ir sasniedzis gan
Gulbeni, gan Balvus. Mēs ar to sastopamies
slimnīcā, tātad tas šeit sabiedrībā bijis jau kādas
divas nedēļas.«

Tūrisma meses
”Gulbene Tourism and Cultural Heritage
Centre” 2021. gadā piedalīsies četrās
internacionālās tūrisma mesēs. Mērķis ir
presentēt Gulbenes novada piedāvājumu
tūrisma jomā. Tas tiks darīts mesēs Berlīnē,
Rīgā un Tallinā.

«Gultasvietas ir 100%-tīgi aizņemtas. Tiklīdz
viens pacients tiek izrakstīts, nākošais jau gaida
rindā. Mēs sūtām cilvēkus uz Rēzekni vai
Valmieru, un, ja arī tur nav vietu, teiksim, uz
Rīgu. Bet kad pilns būs visur, nezinu, kur tos
sūtīšu,« saka A. Vāne.
Vadītāja uzsver, ka ir svarīgi ievērot
ierobežojumus un drošības noteikumus.
«Man gribas iziet uz ielas un skaļi kliegt:
Cilvēk, Tev nav nepieciešams satikt savu māsu,
brāli, tanti vai onkuli! Un darbadevējiem ir
jārūpējas, lai viņu ļaudis var strādāt drošībā.«
Emergency Medical Service vadītāja Liene
Cipule vērsa uzmanību uz lipīgāka vīrusa
izplatīšanos robežjoslā Latvija-Igaunija –
Alūksnē, Gulbenē, Balvos.
Faktu, ka Vidzemē un Latgalē slimnīcas ir
pārpildītas, LTV apstiprināja arī veselības
ministrs: «Jāteic, ka kapacitāte Vidzemē līdz
šim bija lielāka kā citos apgabalos. To, vai
tagadējā situācija radusies sakarā ar
notikumiem Igaunijā, es vēl neapgalvošu. Taču
mēs zinām, ka jaunais vīrusa variants ir
izplatījies visā Latvijā. Tomēr Latgalē un
Vidzemē saslimšanu ir vairāk.«

Ir restaurēta
Pēdējo gadu laikā Gulbenes pašvaldība ir
atjaunojusi un restuarējusi Stāmerienas pils
fasādi.
Ir arī iekārtota lieliska fotoizstāde par pils
vēsturi.
Mēs gandrīz visās ciemošanās reizēs esam
bijuši pie pils un pastaigājušies tās parkā.

Biedrība Dānija - Latvija
Mūsu sadraudzības biedrībā vairākas reizes ar
priekšlasījumu ir viesojušies nacionālās
biedrības Dānija-Latvija priekšēdētājs un
sekretārs.
Ja Tev ir vēlēšanās būt lietas kursā par
notikumiem Latvijā, vari to uzzināt šajā
biedrībā. Reizi kvartālā tiek izdota arī avīzīte.

Kontaktpersona ir Kierstena Gjeldbeka
(Kirsten Gjaldbæk)
kirsten.gjaldbaek@gmail.com, tlf. 3871 1825.
Biedrības mājaslapa atrodama šeit:
www.danmark-letland.dk

