25 gadu jubilejas svinības draudzībai starp Temu un Gulbeni
Sadraudzībai starp Temu un Gulbeni, kas tika noslēgta 1993. gadā starp toreizējiem mēriem Nilsu Molholmu no Temas un Līgu Zitāni no Gulbenes, ceturtdien Toftebjergas Tautasnamā tika svinēta jubileja. Tajā
piedalījās vairāki no tiem, kas bijuši klāt no pašiem sākumiem, piemēram domes loceklis Valtis Krauklis no
Gulbenes, agrākais jauniešu kluba vadītājs Torbens Stīnbergs, arī Antra un Torbens Kahr no Temas. Bija arī
sveicieni no Gulbenes mēra Normunda Audziša un Silkeborgas mēra Stīna Vinduma, kas otrdien Gulbenes
pārstāvjus pieņēma Silkeborgas Rātsnamā.
Folketinga deputāts Kristians Pīls Lorentzens no Ansas pilsētas teica jubilejas runu par Dānijas un Latvijas
sadarbību, kurā arī pats ir piedalījies kā armijas virsnieks NATO sniegtajā palīdzībā, lai radītu pienācīgu
latviešu aizsardzību pēc atbrīvošanās no Padomju Savienības. Viņš runāja arī par nepieciešamību apsargāt
Baltijas zemjus pierobežas apgabalus, kurp tiek sūtīti arī Dānijas kareivji. Kristians Pīls Lorentzens uzsvēra,
ka liela nozīme ir arī Dānijas un Ziemeļvalstu sadarbībai ar Baltijas zemēm, kas attiecas uz ES un citiem
starptautiskiem veidojumiem, jo mūsu tautai un citām mazu valstu tautām daudzējādā ziņā intereses sakrīt,
un ir kopīgas kultūras un tautiskās vērtības.
Tādēļ ir svarīgi arī turpmāk turpināt kultūras apmaiņu, sadraudzības biedrību darbu un tautu izglītošanu, ko
veiksmīgi var darīt, arī uzturot draudzības saites. Kristians Pīls Lorentzens apsveica biedrību ar 25 gadu jubileju un izteica cerību, ka šīs saites starp ļaudīm Gulbenē, Temā un Silkeborgā turpināsies.
Pēc kafijas un kārtainās kūkas nobaudīšanas runu teica Gulbenes mēra vietnieks Andis Caunītis. Viņš īpaši
uzsvēra, cik nepieciešami ir nevien veidot militāro aizstāvību aktuālajā situācijā, bet rūpēties par savstarpēju
saišu uzturēšanu kultūras, sporta un tautiskās apmaiņās starp kaimiņu tautām un nācijām. Lai nevajadzētu
ķerties pie ieročiem, labāk izmantot spēkus draudzīgās cīņās dažādos sporta veidos, tautasdejās, dziesmā,
mūzikā. Jaunajai paaudzei nav problēmu ar valodām, ar kurām mēs, vecākie ļaudis, nocīnāmies. Jauniešiem
mūsdienās ir gluži dabiski komunicēt svešvalodās. Andis Caunītis pateicās par 25 gadus ilgušo sdraudzību ar
Temu un novēlēja sadarbību turpināt, vairāk iesaistot arī jauno paaudzi.
Vakars noslēdzās ar uzmundrinošu Latviešu-Dāņu Biedrības Vejles kora «Rietumvējš« uzstāšanos. Koris
dziedāja latviešu tautasdziesmas par pavsari un mīlestību tik aizrautīgi, ka visa zāle līgojās līdzi. Lai arī mēs
nesapratām vārdus – par to nozīmi un noskaņu šaubu mums nebija. Starpcitu, tāda pieredze mums gadu
gaitā ir bijusi vienmēr, kad esam ciemojušies Gulbenē vai uzņēmuši viesus no turienes: lai arī sarunāties bez
tulka palīdzības bija grūti, mēs vienmēr spējām tikties kopībā, dziedot savas tautasdziesmas – kā to sacīja šeit
parakstījies Nilss Uldēls-Jesens.
Arī šis svētku vakars noslēdzās ar to, ka mēs visi sadevāmies rokās un dziedājām ”Skuld gammel venskab rejn
forgo”.
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