
Apkārtrakstu izdod er Temas-
Gulbenes Sadraudzības biedrība   
Privāta biedrība sadraudzības veicināšanai 
starp Temu un Gulbeni. 

Priekšsēdētājs Nilss Uldēls-Jesens, Tema
Priekšsēd. vietnieks Ōle Pedersens, Tema 
Kasiere Kārena Šjōringa, Tema 
Bōdila Brjunduma, Tema 
Ērlings Bierkbaks, Tema 
Bents Jūls, Tema 

2018. gada maija apkārtraksts 

Turpmākie pasākumi 

Ceturtdien, 2018. gada 17. maijā
Svētki viesiem un kopā ar viesiem no 
Gulbenes – ”25 gadi sadraudzībai ar 
Gulbeni”. 
Svētku sākums plkst. 19.30
Temas Tautasnamā 

Ceturtdien 2018. gada 7. jūnijā 
Kopsapulce pēc statūtiem. Plkst. 19.30
Temas Tautasnamā

Biedrības loceklis? 
Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība ir 
aktīva biedrība, kas cenšas kopā sasaistīt 
dažādas kultūras. 

Tas notiek caur dažādām personīgām tikšanās 
reizēm, kultūrapmaiņu un priekšlasījumiem par 
īpašiem latviskiem apstākļiem.

Vai Tev/jums ir vēlēšanās būt biedrības 
loceklim? 
Tad iemaksā biedranaudu,skat. zemāk:

Neaizmirsti iemaksāt biedranaudu 
par 2018. gadu! 
Summa:

 100 kr. par personu
 200 kr. fpar ģimeni/iestādi 

Nauda iemaksājama: 
Reg.nr. 2380 konto 3485237428. 
Naizmirsti savu vārdu un adresi! 

”25 gadu draudzība ar Gulbeni"
30. aprīlī pagāja 25 gadi, kopš tika parakstīts 
līgums par sadraudzību starp Gulbenes un 
Temas pašvaldībām – tikai pāris gadus pēc 
Latvijas izstāšanās no Padomju Savienības 
1991. gadā.
Šis fakts tiks atzīmēts ar jubilejas svinībām 
Temas Tautasnamā kopā ar viesiem no 
Gulbenes ceturtdien, 17. maijā pulkstens 
19.30, kur visi ir mīļi aicināti. Svētku runu 
teiks Folketinga delegāts Kristians Pīls 
Lorentzens, kas ir bijušais NATO virsnieks un 
bijis nosūtīts uz Baltiju, taču viņam ir arī 
vispārēja informācija par Dānijas un Latvijas 
sadarbību.
Svētkos piedalīsies arī pārstāvji no Latviešu-
Dāņu Biedrības Vejles kora, un būs kopīga 
sadziedāšanās – latviešu un dāņu 
tautasdziesmas.
. 



Viesi no Gulbenes 
14. - 18. maijā Sadraudzības biedrībā viesosies 
četri cilvēki no Gulbenes: mēra vietnieks 
Andis Caunītis, Gulbenes pilsētas 
administrācijas vadītājs Gints Āboliņš, domes 
loceklis Valtis Krauklis, kas sadraudzības 
darbā piedalījies visus šos gadus un vairākreiz 
bijis Gulbenes deegāciju sastāvā, – un 
Gulbenes pašvaldības personāla nodaļas 
vadītāja Daiga Muktupāvela. 

Notiks pieņemšana Slkeborgas Rātsnamā un 
dažādu institūciju un ievērojamu tūrisma 
objektu apmeklēšana Temā un tās apkārtnē. 

Ceļojums uz Gulbeni jūlijā 
Jūlijā uz Gulbeni dosies astoņi cilvēki. Ja 
vēlies braukt līdzi, joprojām vari pieteikties 
– īpaši jau tādēļ, ka šoreiz tas nav ceļojums 
grupā.

Ja vēlies, piesakies pie Kārenas Šjōringas 
vai Nilsa Uldēla-Jesena.

Kopsapulce 
Kopsapulce notiks 7. jūnijā i Temas 
Tautasnamā atbilstoši biedrības statūtiem.
Būs svarīgs jautājums: Kāda ir biedrības 
nākotne? Silkeborgas komūna vairs 
nepabalsta tās darbu. Vai mēs kā biedrība 
esam spējīgi patstāvīgi pacelt ekonomiskos 
uzdevumus? Un, ja ne – ko tagad darīsim? 

Simtgades jubileja novembrī 
Sadraudzības biedrība plāno atzīmēt pirmās 
Latvijas Republikas simtgadi sakarā ar 2018. 
gada 18. novembri – nacionālajiem svētkiem.
Turpmāk – vairāk par to.

Programma 17. maijam
Vakara programma ir šāda: 

19.30 Priekšsēdētāja ievadruna. 
19.40 Folketinga locekļa Kristiana Pīla 
Lōrentzena runa "Sadarbība starp Dāniju un 
Latviju"
20.30 Kopīgs kafijas galds. 
20.50 Sveicieni no Gulbenes.  
21.10 Dāņu-latviešu sadziedāšanās ar 
dziedātājiem no Latviešu-Dāņu Biedrības. 
21.50 "Skuld gammel venskab rejn forgo". 

Jauki, ka būsim daudzi! 

Silkeborgas komūna un pabalsts 
Joprojām nav skaidrs, kas īsti notiks attiecībā 
uz Silkeborgas komūnu. Cenšamies panākt 
kopīgu dialogu starp komūnas vadību un 
divām eksistējošajām sadraudzības biedrībām 
– Dāņu-ungāru biedrību Kjellerupā un mums. 
To joprojām nav izdevies noorganizēt

Par Latviju 
Jūlijā ir Dziesmu un deju svētki. 95.000 
biļetes ir pārdošanā un tās var iegādāties: 
www.bilesuparadize.lv 

Sākot ar 2018. gadu spēkā ir stājusies jauna 
nodokļu reforma – runa iet par progresīvo 
nodokli, kas atkarīgs no ieņēmumiem.

Ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā 
Latvija ieguva bronzas medaļu divpersonu 
bobslejā. 




