
Sadraudzības biedrība Tema – Gulbene

Ziņojums kopsapulcē 2018. gada 7. jūnijā

Pagājušais gads ir bijis priecīgs 25 gadu jubilejas gads, bet vienlaikus arī liktenīgs gads Sadraudzības biedrībai, 
jo Silkeborgas komūna savā budžetā 2018. gadā suspendēja ikgadējo 20.000 kronu pabalstu. Vadība sakarā ar 
iepriekšējo kopsapulci saņēma brīdinājumu, ka šāds ietaupījums budžetā ir paredzams, un rudenī tas tika arī 
apstiprināts. Tas pats notika arī attiecībā uz Dāņu-ungāru Sadraudzības biedrību Kellerupā un Biedrību Nor-
den Silkeborgā. Vienlaikus gan tika paziņots, ka mēs drīkstam iesniegt lūgumu par pabalstu kultūras pasāku-
miem no kopīga fonda «Brīvajiem līdzekļiem kultūrai« uz tiem pašiem noteikumiem kā citas biedrības.
 Priekšsēdētājs regulāri ir uzturējis sakarus ar Dāņu-ungāru Sadraudzības biedrības priekšsēdētāju, un 
mēs abi esam vēlējušies tikšanos ar pašvaldību attiecībā uz sadraudzības sakariem ar Latviju un Ungāriju – 
taču neesam saņēmuši konkrētu atbildi. 

Neskatoties uz šīm ne visai spožajām nākotnes izredzēm biedrības vadība sāka organizēt 25 gadu jubilejas 
atzīmēšanu sakarā ar Sadraudzības līguma noslēgšanu starp Gulbeni un Temas Komūnu 1993. gada 30. aprīlī.
25. janvārī Saltenas Tautasnamā noturējām sabiedrisku pasākumu, kurā Latviešu-dāņu biedrības Vejlē priekš-
sēdētāja Katrīna Povidisa-Delefosse pastāstīja, kā latvieši dzīvo Dānijā, un par to, kā biedrība pulcina šeit 
mītošos latviešus un viņu bērnus ar mērķi saglabāt latviešu valodu un tradīcijas.
 Šajā pašā sanākšanā prezentējām iespējas kopīgam grupas ceļojumam uz Gulbeni un Rīgu 2018. gada 
jūlijā, un likās, ka klātesošie ir atbalstoši noskaņoti.
 Mēs arī ielūdzām delegāciju no Gulbenes pašvaldības paciemoties Temā un Silkeborgā laikā ap 2018. 
gada 17. maiju. Ielūdzām arī Latvijas vēstnieku Dānijā Kasparu Ozoliņu un Folketinga locekli Krestjenu Pīlu 
Lōrentzenu no Ansas teikt svētku runu. Vēstniekam nācās vēlāk atteikt ierašanos sakarā ar Latvijas ārlietu mi-
nistra ierašanos Kopenhāgenā. Visbeidzot ielūdzām Silkeborgas mēru Stīnu Vindumu, un, kad viņš atteicās, 
arī mēra vietnieku un Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas nodaļas priekšsēdētāju Johanu Bredsgō, kas 
arī atsauca ierašanos.

Tā kā no Gulbenes pašvaldības varēja ierasties tikai trīs pārstāvji – mēra vietnieks Andis Caunītis, biroja lo-
ceklis Valtis Krauklis un personāla nodaļas speciāliste Daiga Muktupāvela, ielūdzām arī Latviešu-dāņu bied-
rības kori Vejlē,  lai atbrauc un padzied mums un kopā ar mums. Un visbeidzot ielūdzām arī vairākus no tiem 
agrākās Temas komūnas ļaudīm, kas gadu gaitā tika iesaistījušies sadraudzības darbā. Un tomēr uz jubilejas 
svinībām ieradās tikai kādi 25 vietējie cilvēki.
 Taču vakars kopā ar mūsu viesiem no Gulbenes izdevās ļoti līksms. Andis Caunītis pateicās par sa-
draudzības darbu un izteica vēlēšanos, lai tajā iesaistītos vairāk jauniešu – tādās jomās kā sports, deja, mūzi-
ka, dziesma, u.c. Vejles koris pieskandināja vakaru ar līksmām dziesmām.

Pirms svinībām bijām Gulbenes viesiem sagatavojuši daudzpusīgu programmu. Viņi pabija Silkeborgas 
Rātsnamā, kur mērs Stīns Vindums tos draudzīgi sagaidīja un runāja par sadraudzības saišu nozīmi ar Balti-
jas un Austrumeiropas zemēm; apskatīja komūnas Otrreizējās lietošanas un atkritumu šķirošanas laukumu, 
paviesojās Silkeborgas muzejā, Jōrna muzejā, Gotenborgas Ekoloģiskajā samniecībā, Silkeborgas kūrortā-mu-
zejā kā arī ar Silkeborgas tūrisma kuģīti devās braucienā līdz Himmelberga kalnam un apciemoja Karaļu 
Jelingu. Jā,  mēs kopā pieredzējām rosīgas un saturpilnas dienas un tikām izrunājuši daudzus jautājumus.

30/5-3/6 Temas draudzē ciemojās pieci pārstāvji no Gulbenes Evanģēliski luteriskās baznīcas ar mācītāju 
Ilgvaru Matīsu priekšgalā. Viņi piedalījās Internacionālajās baznīcu dienās Orhusas nodaļā, ko organizēja 
nodaļas Starpbaznīcu sadarbības valde, kā arī pabija Temas un Silkeborgas baznīcās un muzejos un piedalījās 
pēcpusdienas sanāksmē Temas Draudzesnamā, kur tika stāstīts par baznīcas pasākumiem Gulbenē un Temā. 
Svētdien, 3. jūnijā, viesi devās uz kopīgu dievkalpojumu Brandes baznīcā.

Beidzot esam saņēmuši pieteikumu no astoņiem cilvēkiem, kas vēlas doties uz Gulbeni un Rīgu dienās no 25. 
jūlija līdz 1. augustam, kur esam ielūgti piedalīties gadskārtējos pilsētas svētkos ar tirdziņu, internacionālā 
tekstīlmākslas festivālā un kapusvētkos. Šajā sakarībā aizvedīsim sveicienus no Temas un vēlēšanos sadrau-
dzību turpināt arī nākotnē.



Biedrības padomē plānojam atzīmēt Latvijas pirmās republikas simtgadi. Pirmā republika tika deklarēta pa-
miera laikā 1. Pasaules kara beigās – 1918. gada 18. novembrī, kas ir Latvijas Neatkarības diena. Uz šo pasā-
kumu esam ielūguši Dāņu Kultūras Institūta Rīgā vadītāju Mikēlu Metzu Mērku noturēt svētku runu.

Bet jautājums jau ir par to, vai biedrības locekļi uzskata, ka joprojām ir pamats turpināt Sadraudzības bied-
rības darbu. Tas bija bijušā mēra Torbena Hansena mērķis – nodibināt biedrību, lai turpinātu sadraudzības 
sakarus ar Gulbeni, tādā veidā labāk saglabājot tautisko atbalstu.


