Apkārtraksts, novembris 2017
Turpmākie pasākumi
Ceturtdien, 2018. gada 25. janvārī
pie mums ciemosies Katrīna Povidisa-Delefosse,
kas stāstīs par tēmu:
”Būt latvietei un dzīvot Dānijā”.
Tikšanās sākums plkst. 19.30, un tā notiks
Saltenas Tautasnamā.
Ceturtdien 2018. gada 17. maijā pie mums
viesosies Folketinga loceklis Kristiāns Pīls
Lorentzens. Detalizētāka informācija sekos.

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.
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

”Būt latvietei un dzīvot Dānijā ”
ir Katrīnas Povidisas-Delefosses stāstījuma tēma.
Katrīna ir Latviešu-dāņu biedrības vadītāja.
Biedrības centrs atrodas Vailē.
Katrīna jau vairākus gadus
dzīvo Dānijā un patreiz strādā
«Siemens«, Brandē.
Katrīna pastāstīs par savu
tikšanos ar Dāniju un dāņiem.

Aizraujošs vakars Saltenas Tautasnamā.

Nauda iemaksājama:

Reg.nr. 2380 konts 3485237428.
Iemaksājot neaizmirsti minēt savu vārdu un adresi!

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: Kārena Šjōringa, Tema
Bōdila Brjunduma, Tem
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema

Temas - Gulbenes Sadraudzības
biedrībai 25 gadi
2018. gada pavasarī Sadraudzības biedrībai paliks
25 gadi. Pie kam – kādi 25 gadi! Ir noticis ļoti
daudz lielāku un mazāku pasākumu, ir uzņemti
ciemiņi no Gulbenes, un paši esam viesojušies
Gulbenē.
Jubileju plānojam nosvinēt kā pienākas: gan
ielūdzot viesus no Gulbenes, gan – 2018. gada
17. maijā – piedāvājot tikšanos ar Folketinga
locekli Kristiānu Pīlu Lorentzenu.
Taču krietni vairāk par to – nākamreiz.

Izmaiņas biedrības vadībā
Pēc pagājušās kopsapulces ir notikušas nelielas
izmaiņas biedrības vadības sastāvā.
Bōdila Jūla Rasmusena ir izstājusies no vadības,
un viņas vietā ir ievēlēta Kārena Šjōringa. Pie kam
Kārena ir pārņemusi no Bōdilas arī kasieres
pienākumus.
Sveicam Kārenu ar pievienošanos mūsu pulciņam
un pateicamies Bōdilai par atbildīgu darbu!

Dānijas-Latvijas
biedrībai – 25 gadi
2017. gada 23. augustā
biedrība «Dānija – Latvija«
nosvinēja savu 25 gadu
jubileju. Tas notika
Kopenhāgenā, Latvijas
Vēstniecībā.
Interesanti pieminēt, ka
vēstnieks Kaspars Ozoliņš
atcerējās savu vizīti Temā
un nosūtīja mums
sveicienus.

Sadraudzības biedrība
un Silkeborgas Komūna

Kopš komūnu apvienošanas mūsu biedrība saņēma no
Silkeborgas Komūnas gadskārtēju pabalstu 20.000 kronu
apmērā. Tikai divas biedrības tika atzītas par
sadraudzības sakarus realizējošām: Temas-Gulbenes
biedrība un Dāņu-ungāru biedrība Kjelerupā.
Abām biedrībām bija raksturīgs liels iedzīvotāju atbalsts.
Komūnas piešķirtie līdzekļi deva mums iespēju
organizēt dažādus pasākumus un ielūgt viesus no
Gulbenes paciemoties Temā-Bruirupā.
Taču sakarā ar jaunā 2018. gada budžeta izveidi šis
pastāvīgais pabalsts abām biedrībām nu ir liegts. Tas
laikam nozīmē, ka Silkeborgas Komūna vairs
NEVĒLAS atbalstīt ne ciešus interkulturālus sakarus, ne
sadraudzības biedrības kā tādas.
Mēs to apspriedām savā biedrībā. Doma ir tāda, ka dzīve
kļūs nabadzīgāka, ja zudīs iespēja bagātināties, piekopjot
kultūras un personīgos sakarus, kas jau nodibinājušies ar
Gulbeni. Nezinām kā, taču mēs labprāt turpināsim
sadarbību, ja vien būs iespējams.

Ceļojums uz Latviju/Gulbeni
2018. gada vasarā
2018. gada jūlija beigās biedrība plāno organizēt
braucienu uz Latviju/Gulbeni.
Programmā, protams, būs iekļauta ciemošanās
Gulbenē, kur varēs doties gan Tūrisma biedrības
piedāvātās ekskursijās gan arī apciemot savus
paziņas. Katram būs iespējas piekopt savas
intereses – doties uz Gulbenes baznīcu, tikties ar
saviem latviešu draugiem, uttml.
Būs arī iespēja pabūt Rīgā, kur plānojam
iegriezties arī Dānijas Kultūras Institūtā.
Piedāvājam tā saukto «neatkarīgo atpakaļceļu« –
katrs pats izvēlas, kad braukt mājās, un tādejādi
var paildzināt ceļojuma laiku, ja ir tāda vēlēšanās
(protams, uz sava rēķina).
Taču, protams, ja tiks kopīgi izlemts, varam doties
atpakaļ visi reizē.
Patlaban notiek dialogs ar Kultūras Institūtu
attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas veltīti
Latvijas neatkarības simtgades svinībām.
2018. gada 25. janvāra sapulcē informēsim vairāk
par plānojamo ceļojumu.
Papildus informācija iegūstama no Ērlinga
Bierkbaka, tel. 25444088 vai Benta Jūla, tel.
28408816.

