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Turpmākie pasākumi
Trešdien, 2015. gada 22. aprīlī

Pie mums ciemosies bijusī Dāņu Kultūras Institūtu
vadītāja Rīgā un Sankt Pētersburgā Rikke Helmsa.
Sakarā ar šo tikšanos noturēsim arī kopsapulci.
Tautasnamā, sākums 19.30.

Ceturtdien, 2015. gada 4. jūnijā

Gulbenes Luterāņu evaņģēliskās baznīcas mācītājs
Ilgvars Matīss stāstīs par latviešu baznīcas tradīcijām un pašreizējo stāvokli.
Draudzes namā, sākums 9.30.

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.
Pasākumi ir daudzveidīgi, sākot ar latviešu vēstnieka
ciemošanos un beidzot ar Gulbenes Mūzikas skolas
jauniešu koncertu.
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:
Ērlings Bierkbaks, Tema.
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Iemaksājot neaizmirsti minēt savu vārdu un adresi!

Rikke Helmsa
Sadraudzības biedrībai ir paveicies iegūt agrākās
Dāņu Kultūras Institūta vadītājas Rikkes Helmsas
piekrišanu pacciemoties Temā.
Tas notiks trešdien, 2015. gada 22. aprīlī.
1990. gadā Rikke Helmsa tika pieņemta par šī institūta vadītāju, un šajā postenī nostrādāja 13 gadus.
2003. gadā Rikke Helmsa kļuva par institūta vadītāju
Sanktpēterburgā.
Lai nu kurš, bet Rikke Helmsa tiešām ir izsekojusi
Latvijas attīstībai no neatkarības atgūšanas 1990.
gadā līdz pat valsts uzņemšanai ES.
Tā nu Temā jūs gaida īpaši aizraujoša tikšanās.
Nāciet un piedalieties!

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.

Kopsapulce

Sakarā ar tikšanos ar Rikki Helmsu biedrība noturēs
arī kopsapulci. To nosaka biedrības likumi un statūti.
2014. gads ir bijis notikumiem bagāts. Bet sīkāk par
to savā atskaitē pastāstīs Nilss Uldēls.

Latvijai ir prezidentūra ES

Ciemosies seniori no Gulbenes

Kā turpinājumu sadraudzības braucienam uz Latviju
2014. gada augustā biedrība ir ielūgusi paciemoties
Temā seniorus no Gulbenes. Viesošanās paredzēta
2015. gada 9-15. augustā.
Vēl nav zināms, cik daudzi varēs ierasties (gaidām
apm. 15 cilvēkus), taču plānošana noris pilnā sparā.

Latvijas politikā ir lielu pārmaiņu laiks. Pēc 4. oktobra parlamenta vēlēšanām pie varas ir nākusi jauna
valdība. Un sākot ar 2015. gada sākumu Latvijai uz
pusgadu ir prezidentūra ES.

Ciemiņus mēs vēlētos nomitināt privāti ģimenēs. Varbūt jau tagad ir atsevišķi cilvēki vai ģimenes, kas zin,
ka varēs uzņemt pie sevis vienu vai divus viesus?
Tādā gadījumā, lūdzu, dodiet mums ziņu! Sūtiet meilu Nilsan Uldēlam uz šo adresi: nielsuj@mail.dk

Dažādas ziņas par Latviju

Latvijas Valsts Meži 2014. gadā iestādīja 26 miljonu jaunu koku. Tie aizņem apmēram 9000 ha lielu
platību.

Ciemiņi no baznīcas Gulbenē

Temas baznīcas draudzes padome ielūgusi paciemoties Temā pārstāvjus no Gulbenes luterāņu baznīcas.
Viesošanās paredzēta 2015. gada 4.-7. jūnijā.
Ceturtdien, 4. jūnijā, draudzes namā notiks draudzes
padomes un Sadraudzības biedrības kopīgi organizēta
tikšanās. Tajā Gulbenes baznīcas mācītājs pastāstīs
par latviešu baznīcas tradīcijām un to, «kā tagad iet«.
Svētdien, 7. jūnijā, Temas baznīcā notiks svētku
dievkalpojums.

Premjerministres Laimdotas Straujumas politiskais mērķis ir paaugstināt ģimeņu labklājību Latvijā. Pārējie mērķi ir: palielināt minimālo algu, nodrošināt progresīvu nodokļu sistēmu, stabilizēt situāciju
veselības aprūpē un uzlabot izglītības sistēmu.
Latvijā reģistrētais bezdarbs ir krities visos reģionos un lielākajās pilsētās. Kopējais bezdarbnieku
skaits ir 8,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaita.
Latvijas labklājības indekss tiek vērtēts ar 44.
vietu, 1. vietu ieņem Norvēģija.
”Legatum” labklājības indekss vērtē 142 valstis pēc
astoņu kritēriju sistēmas. Latvija izpelnījusies novērtējumu kā labākā valsts uzņēmējdarbības attīstīšanā
un iespēju saredzēšanā.

