Apkārtraksts, 2018. gada oktobris
Turpmākie pasākumi
Ceturtdien, 2018. g. 15. novembrī
Sadraudzības biedrībā atzīmēsim 100 gadu
jubileju kopš pirmās Latvijas Republikas
nodibināšanas 1918. gada 18. novembrī.
Pie mums ciemosies agrākais Dānijas vēstnieks
Latvijā, AN un Polijā, Dāņu Kultūras Institūta
direktors Mikēls Metzs Mērks|.
Svinības sāksies plkst. 19.30 un notiks
Temas Tautasnamā.

Biedrības loceklis?
Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība ir aktīva
biedrība, kas cenšas saistīt kopā dažādas kultūras.
Tas notiek personīgās tikšanās reizēs, kultūrapmaiņā
un priekšlasījumos par īpašiem latviskiem
apstākļiem.Vai Tev/jums ir vēlēšanās būt biedrības
loceklim? Tad iemaksājiet biedranaudu:

Neaizmirsti iemaksāt biedranaudu
par 2018 gadu!
Summa:




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

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

Latvijas Republikas 100-gades
jubileja
Latvijā to svin 18. novembrī.
Taču arī mūsu Sadraudzības biedrībā mēs šo
gadskārtu nepalaidīsim garām neatzīmētu – mēs to
nosvinēsim 15. novembrī. Un arī šoreiz mums ir
paveicies, jo mūsu vidū būs arī viens no sabiedrības
ievērjoamākajiem cilvēkiem – agrākais vēstnieks (arī
Latvijā) Mikēls Metzs Mērks.
Mikēls Metzs Mērks ļoti labi pārzin apstākļus Baltijas
valstīs un, protams, arī šo zemju stāvokli attiecībā uz
Krieviju un ES.
Tiks piedāvāta atskate uz 1918. gada 18. novembri,
Latvijas vēsturi saistot ar valsts šodienu un rītdienu.
Laipni aicināti uz pasākumu!

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

Priekšsēdētājs: Nilss Uldēls-J esens, Tema
Priekšsēdētāja vietn.: Ole Peder sens, Tema
Kasiere: Kārena Šjēringa, Tema
Signe Finka, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema

Ciemošanās Gulbenē

Kopsapulce

Š. g. jūlija beigās un augusta sākumā astoņi
Sadraudzības biedrības biedri ciemojas Gulbenē.

Pēc ilggadējas aktīvas darbošanās Sadraudzības
biedrībā no biedrības vadības izstājās Bōdila
Brjunduma. Paldies Bodilai par viņas lielo
ieguldījumu!
Bodilas vietā vadībā tika ievēlēta Signe Finka.
Sveicam ar ievēlēšanu!

Un kas tā bija par ciemošanos!
Bija plašas iespējas atkalredzēties ar cilvēkiem, ar
kuriem iepazināmies 20 gadus atpakaļ. Asaras acīs
raisīja arī ciemošanās mūzikas skolā. Visu šo gadu
laikā starp mūzikas skolu un mūsu vietējo apgabalu –
Temu, Saltenu un Bruirupu – taču ir pastāvējusi cieša
sadarbība. Arī šoreiz šī skola pierādīja savu augsto
mūzikālo līmeni.
Bija laiks arī evanģēliski luteriskās baznīcas
apciemošanai. 25 gadus atpakaļ Temas Komūnas
baznīcu draudzes nodibināja sadraudzību ar baznīcām
Gulbenē, Jaungulbenē un Lubānā. Šoreiz tikšanās
reizē uzdāvinājām trīs vietējā Temas mākslinieka
gleznas.Gulbenes baznīca atzīmēja tikšanos ar
lielisku koncertu.

Vai biedranauda iemaksāta?
Tuvojas gada noslēgums – un uzdots tiek gluži
dabisks jautājums:

Vai biedranauda ir iemaksāta?
Skat. konta numuru 1. lappusē.

Un visbeidzot bija laiks arī Dāņu Kultūras Institūta
apciemošanai Rīgā.
Kopumā – jauks brauciens, kas vēlreiz pierādīja, ka
starp ļaudīm Gulbenē un Temā, Saltenā un Bruirupā
ir nodibinājusies pastāvīga cilvēciska saikne.

Dānijā – jauna Latvijas vēstniece

Latvija nozīmējusi jaunu vēstnieci Dānijā – Aldu
Vanagu. Alda atzina, ka Dānija Latvijai vienmēr
bijusi laba sabiedrotā. Viņa cer, ka abas valstis
turpinās attīstīt jau esošo sadarbību ne tikai valdību
līmenī, bet arī kultūrā un citos sadarbības projektos
pāri robežām.
2019. gada pavasarī priecāsimies uzņemt Aldu
Vanagu pie mums Sadraudzības biedrībā.

