
Viesosies agrākais KL Ārzemju 
nodaļas priekšnieks
Nu jau atkal biedrībai ir izdevies uzaicināt 
ciemos cilvēku, kas sajūt Baltijas zemju 
politisko pulsu.
2019. gada 18. novembrī biedrībā viesosies 
Holgers Pinds (Holger Pyndt) ar 
priekšlasījumu:  «Kā Latvija 90.-tajos gados 
«pagrieza pulksteni uz priekšu« un radīja 
jaunu politiski-ekonomisko sistēmu«. 

Kā KL (Kommunernes Landsforening – 
Pašvaldību Apvienība) Ārzemju nodaļas 
priekšsēdētājs H. Pinds daudz strādājis pie 
attīstības projektiem Trešās pasaules zemēs un 
Austrumeiropā. 

Holges Pinds darbojas arī Dānijas-Latvijas 
biedrības vadībā.

Apkārtrakstu izdod 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 
Signe Finka, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema

Apkārtraksts, 2019 g. oktobris

Turpmākie pasākumi 

Pirmdien 2019. gada 18. novembrī Temā 
ciemosies agrākais KL Ārzemju nodaļas 
priekšnieks Holgers Pinds (Holger Pyndt) ar 
priekšlasījumu: «Kā Latvija 90.-tajos gados 
«pagrieza pulksteni uz priekšu« un radīja 
jaunu politiski-ekonomisko sistēmu«. 
Priekšlasījums sākas 19.30 Temas Tautas  
namā. 

2020. gada 15. aprīlī Temas baznīcā notiks 
Vailes Latviešu-dāņu kora un Temas 
Voksenkoret kopkoncerts.

Biedrības loceklis? 
Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība ir aktīva 
biedrība, kas cenšas saistīt kopā 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/-jiet biedranaudu, skat. zemāk:
 

Neaizmirsti iemaksāt biedranaudu 
par 2019. gadu!

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

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



No biedrības priekšsēdētāja runas 
konferencē Gulbenē
1990-tajos gados notika pieredzes apmaiņas 
braucieni starp skolotājiem, veselības 
aizsardzības darbiniekiem un dažiem iestāžu 
vadītājiem. Uz Gulbeni tika sūtītas lietots 
apģērbs un materiāli skolām kā arī rentgena 
aparatūra un ugunsdzēsēju mašīna. Diemžēl 
turpmākajos gados pieredzes apmaiņas 
braucieni starp skolotājiem un medicīnas 
darbiniekiem vairs neturpinājās, un arī 
iestādēm neizdevās noslēgt biznesa līgumus.

Taču šajos gados ir bijuši daudz abpusējas 
apmaiņas kultūras iestāžu starpā. Tomēr skolas 
un kultūras iestādes nav varējuši nodibināt 
tiešus kontaktus, lai arī mūsu biedrībai ir tieša 
sadarbība ar Gulbenes Mūzikas skolu.

Joprojām notiek apmaiņa un sadarbība ar 
Gulbenes Luterāņu baznīcas draudzi, lai arī šo 
gadu laikā sadraudzībā ir bijušas arī pauzes.

Mūsu Sadraudzības biedrības locekļi kopā ar 
gulbeniešiem pieredzējuši daudz interesanta. 
Esam apzinājuši Latvijas vēsturi, iepazinuši 
latviešu kultūru un tradīcijas, jūsu dzīvesveidu, 
labo humora izjūtu, mūziku un dziesmas. Pāri 
robežām esam ieguvuši arī personīgus draugus. 
Taču mums jāatzīst, ka sabiedriskā izjūta 
attiecībā uz draudzību ar Gulbeni biedrībā vairs 
nav tik spēcīga, lai sadarbības turpināšanai mēs 
spētu iesaistīt jaunus  – un gados jaunākus – 
ļaudis Temā un Silkeborgā.

Nilsa stāstījums par ciemošanos Gulbenē lasāms 
biedrības mājaslapā www.Them-Gulbene.dk.

Indkaldelse til generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling, efter 
vedtægterne, torsdag den 9. maj 2019.  
Generalforsamlingen afvikles umiddelbart 
efter mødet med den lettiske abassadør. 
Generalforsamlingen afviles på Medborger-
huset. 

Til erstatning for Bodil blev Signe Fink valgt 

• ◆ Zemes un mežu izmantošana (Fouluma, 
Mežaudzētāju bedrība)

• ◆ Vide (interesantas vietas apskatei 
Silkeborgas komūnā)

• ◆ Iestādes (Saldūdens centrs, EviDan, 
Naturplan)

Katalogu iespējams paplašināt arī citās jomās – 
tūrismā, tautiskumā, demokrātijā, mūzikā, utt. 
Piedāvājumu mums ir daudz. 

Priekšsēdētājs piedalījās 
konferencē par sadraudzību

Jūlija beigās biedrības priekšsēdētājs Nilss Uldēls-
Jesens (Niels Uldall-Jessen) piedalījās konferencē 
kopā ar citiem sadraudzības dalībniekiem. Bija 
pārstāvji no Polijas, Baltkievijas, Krievijas, 
Grūzijas, Azerbaidžānas, Dānijas, utt.

Katalogs par ekskursiju 
iespējām Silkeborgas (Temas) 
apkārtnē

Sakarā ar sadraudzības konferenci Gulbenē kā arī 
vispārēju piedāvājumu par iespējām Silkeborgas 
(Temas) apkārtnē mūsu biedrības loceklis Bērnts 
Jūls (Bernt Jul) ir izstrādājis plašu katalogu. 
Katalogu, kas varētu kļūt par pamatu turpmākas 
sadraudzības attīstīšanā. 

Katalogs cita starpā apskata arī šādas tēmas:

        ◆ Ekoloģija (Kalē Ekoloģiskās 

lauksaimniecības skola un vietējās ražotavas, jūras 

ekoloģija)




