
Turpmākie pasākumi

Trešdien, 10 maijā pie mums ciemosies Ole Kris-
tiansens no DEO (Demokrati i Europa Oplys-
ningsforbundet). O. Kristiansens pastāstīs par 
iespaidiem, kādus guvis ceļojumos uz Baltijas 
zemēm. 
Tikšanās sākums plkst. 19.30. 
 
Vēlāk vakarā Sadraudzības biedrība noturēs 
kopsapulci.

Dalība biedrībā?

Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība ir aktīva bied- 
rība, 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...

• 100 kronas no personas
• 200 kronas no ģimenes/iestādes

Naudu var iemaksāt:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Iemaksājot neaizmirsti minēt savu vārdu un adresi!

  Apkārtraksts, 2017. gada marts

Viesi no mūzkas skolas

Programma, kurā 2017. gada novembrī savas ciemo-
šanās laikā Temā piedalījās Gulbenes Mūzikas skolas 
audzēkņi un skolotāji, bija diezgan plaša.

Koncerts Frīsholmas skolā, piedalīšanās radošajā darb-
nīcā Silkeborgas Radošajā skolā, koncerti Toftevangā un 
Draudzes namā Temā. Un klāt «odziņas« – peldēšanās 
Temas Peldbaseinā, došanās uz Himmelbergu un eks-
kursija uz Silkeborgu.

Vēlreiz paldies visiem tiem, kas Temā atvēra savas 
mājas mūsu ciemiņiem.

Atkal par vienu lielisku pieredzi vairāk, un pierādījums 
tam, ka, cilvēkam tiekoties ar cilvēku, rodas jaunas 
attiecības un perspektīvas.

Apkārtrakstu izdod Temas–Gulbenes 
Sadraudzības biedrība
Privāta biedrība sadarbības veicināšanai starp Temu 
un Gulbeni.

Priekšsēdētājs: Nilss Uldēls-Jesens, Tema
Priekšsēdētāja vietnieks: Ole Pedersens, Tema 
Kasiere: Bōdila Jūla Rasmusena, Tema
Bōdila Brjunduma, Tem
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema
Biedrība saņem ikgadēju pabalstu no Silkebor-
gas Komūnas Brīvā laika plānošanas un Kultūras 
padomes.



Iespaidi no ceļojumiem uz Baltijas

10. maijā Sadraudzības biedrībā ciemosies Ole kris-
tiansens. Ole, kopā ar DEO, ir piedalījies vairākos 
ceļojumos uz Baltijas zemēm – un labprāt dalīsies savos 
iespaidos.

Tātad – atkal Baltijas zemes, no cita skatupunkta.

Nedaudz jauna par Latviju

Latvija ir pavirzījusies sešus pakāpienus uz augšu konku-
rētspējas indeksā un nu ir pasaules 37. konkurētspējīgākā 
valsts. Dānija pieder desmit viskonkurētspējīgākajām 
zemēm un atrodas sestajā vietā.

Rīga - Gauja, kopā ar Orhusu Dānijā un Lombardiju Itālijā, 
ir «Eiropas Gastronomijas Reģiona 2017« dalībniece. Tā 
ka, ja gatavojies doties uz Latviju, varam ieteikt izbaudīt 
maltītes, ko piedāvā apgabals Rīga - Gauja. 

Ja plāno ceļojumu uz Latviju, interesants fakts ir tas, ka 
Ludzā atrodas Baltijā vecākā sinagoga. Tā ir lieliska vēs-
turiska liecība – sinagoga atrodas vismaz 200 gadus senā 
koka ēkā.

Dāņu PLH Arkitekter un COWI uzvarējuši Internacionālajā 
Rail Baltica konkursā, – tas tika paziņots oficiālajā Balvas 
pasniegšanas ceremonijā Rīgā, 22. martā. Abas minētās 
dāņu firmas veidos jaunās Rīgas stacijas dizainu, kā arī 
turpinās strādāt, lai izveidotu dizainu pārējiem Rail Baltic 
projekta objektiem. 

Trešdien, 10. maijā 

tiks noturēta Sadraudzības biedrības kopsapulce. Tas notiks pēc 
tikšanās ar Oli Kristiansenu, kas stāstīs par saviem ceļojumiem 
uz Baltijas zemēm.

Nāc un piedalies!

Vai palīdzēsi ar ziedojumu?

Ziema Gulbenes baznīcai izrādījās ļoti barga.
Tādēļ tika nolemts uzlabot situāciju un nomainīt 
logus kā arī restaurēt ēkas iekšsienas. 

Kopējās celtniecības izmaksas ir apmēram
24.600 EUR, kas atbilst apmēram 183.000 kronām.
Baznīca saņēmusi no EU pabalstu 90% apmērā. 
Pārējos 10% jāsagādā draudzei, ko tās locekļi arī 
veiksmīgi dara, tomēr visu summu sadabūt nav izde-
vies. Joprojām nepieciešami 1.156 EUR, kas atbilst 
8.600 kronām.

Temas draudze atvēlējusi šim nolūkam 500 EUR, 
kas atbilst 3.700 kronām. Naudu atvēlējuši ļaudis, 
kas agrāk ciemojušies Latvijā un piedalījušies sa-
draudzības konferencēs.

Joprojām vajadzīgas apmēram 4.900 kronas. Vai 
palīdzēsi? Nevar būt, ka nespēsim atrast iztrūkstošos 
līdzekļus.

Tu vari iemaksāt savu ziedojumu šeit:

Reg. 2380
kontonr. 7561647210.
Tas ir Temas Draudzes konts, ar atzīmi «Gulbene«.

PALDIES par Tavu palīdzību!


