Sadraudzības biedrība Tema – Gulbene
Atskaite 2016. gada 10. maija kopsapulcē
2015. Sadraudzības biedrībā ir bijis notikumiem bagāts gads.
22. aprīļa kopsapulcē pie mums ciemojās agrākā Dāņu Institūta Rīgā un vēlāk Skt. Pēterburgā
vadītāja Rike Helmsa, kas aizrautīgi stāstīja par savu ilgo dzīvi un iesaisti notikumu attīstībā Latvijā
un Baltijas valstīs kā arī Krievijā. Tas bija ļoti iedvesmojoši un rosināja uz šo aizraujošo
turpinājumu, ko mums šovakar piedāvāja agrākais vēstnieks Pērs Kārlsens.
4.-6. jūnijā Temas Draudzes padome bija ielūgusi dalībnieku grupu no Gulbenes Luterāņu baznīcas
piedalīties Orhusas apgabala organizētajās Sadraudzības draudžu internacionālajās baznīcu dienās,
un šajā sakarībā grupa tika izmitināta pie Temas draudzes locekļiem viņu mājās.
Sadraudzības biedrība palīdzēja organizēt vakaru Draudzes namā, kur mācītājs Ilgvars
Matīss pastāstīja par baznīcas dzīvi Gulbenē un vispār Latvijā. Un svētdien grupa piedalījās
dievkalpojumā Temas baznīcā, kuru vadīja abi draudzes mācītāji un Ilgvars Matīss, bet vēlāk –
baznīcas lenčā, kas vienlaikus bija atvadīšanās no draudzes mācītājas Annes Metes Ramsgō
Johansenas (Anne Mette Ramsgaard Johansen).
9-15. augustā Sadraudzības biedrībā ciemojās 12 cilvēku liela senioru grupa no Gulbenes novada
Pensionāru biedrības «Atspulgs 5«, divi pārstāvji no Sociālās komisijas un Sociālās nodaļas
Gulbenē un tulks. Ciemošanās tika organizēta sadarbībā ar biedrību «Fizkultūra dienā« un vairākām
citām Temas pensionāru grupām. Mērķis bija parādīt latviešiem, kā mēs Temā dzīvojam un
darbojamies kā pensionāri un seniori.
Mēs pabijām Rozengō centrā Silkeborgā un Toftevangas Veco ļaužu namā Temā kā arī
piedalījāmies vairākās biedrības «Fizkultūra dienā« aktivitātēs, kur mēs kopīgi ieturējām mltītes un
jauki pavadījām laiku.
Vēl mēs devāmies uz lauku saimniecību «Skovgō« un pabijām arī tās veikalā, apskatījām
Hegdēlas Vēsturisko lauku sētu, Vrasas veikalu un ciema kopienu, ar Silkeborgas kuģīšiem
aizbraucām uz Himmelbergu un palīksmojām atvadu vakarā Draudzes namā.
Ciemošanos finansiāli atbalstīja Velux fonds, kas sedza visus biedrības izdevumus, un savu
artavu sniedza arī daudzie brīvprātīgie Temas seniori, kas piedalījās pasākumos.
Oktobrī saņēmām ziņu, ka pēkšņi miris Gulbenes mērs Nikolajs Stepanovs. Viņš bija enerģisks un
pretimnākošs cilvēks, ar ko bijām tikušies dažādos pasākumos.
Nikolajs Stepanovs vadīja delegāciju, kad mēs ar Latviešu-dāņu Kultūras dienām Temā
2004. gada maijā svinējām Latvijas uzņemšanu ES, ko apmeklēja 70 jauni un vecāki dalībnieki no
Gulbenes. Un daži no mums varēja vērot viņu kā 800 dalībnieku lielas Gulbene delegācijas vadītāju
Dziesmu un Deju svētku parādē Rīgā 2013. gadā. Un vēl pavisam nesen – pagājušajā vasarā, kad
mēs, senioru grupa no Temas, ciemojāmies Gulbenē, tas bija N. Stepanovs, kas mūs sagaidīja
Gulbenes Domes namā.
Gulbenē nu ir ievēlēts jauns mērs – Andris Apinītis, ar ko, ciemodamies Gulbenē, arī esam
tikušies dažādos pasākumos.
Ap Jaungadu saņēmām ziņu, ka pēc īslaicīgas slimības miris Temas agrākais mērs Nilss Molholms.
Tas bija viņš, kas kā mērs 1993. gadā piedalījās Gulbenes – Temas sadraudzības dibināšanā pēc
temiešu pirmās ciemošanās Gulbenē 1992. gadā. Nilss Molholms bija Temas delegācijas vadītājs
1996. gadā, kad Gulbenē notika Dāņu-latviešu Kultūras nedēļa, un kopš tā laika uzticīgi sekoja
pilsētu sadraudzībai, arī pēc tam, kad aizgāja no mēra posteņa.

Mēs esam parādā Nikolajam Stepanovam un Nilsam Molholmam lielu paldies par viņu abu
ieguldījumu, – mēs vienmēr turēsim godā viņu piemiņu.
Patlaban biedrības vadībai nav nekādu konkrētu plānu turpmākas pilsētu sadraudzības turpināšanai.
Esam apsprieduši iespējas noorganizēt pieredzes apmaiņu cilvēkiem, kas darbojas lauku tūrisma
attīstīšanas jomā, iekļaujot programmā dažādus pasākumus ar nakšņošanu, lauku labumu veikalu
apmeklēšanu un dažādu īpašu produktu ražošanu – varbūt sadarbībā ar Dāņu-ungāru Sadraudzības
biedrību Kjelerupā.
Daži draudzes padomes un Sadraudzības biedrības locekļi plāno organizēt kopīgu ceļojumu
uz Gulbeni 2017. vai 2018. gadā.
Un visbeidzot – mēs arvien būsim gatavi Gulbenes iedzīvotāju un biedrību iniciatīvām. Un,
protams, – Sadraudzības biedrības locekļu un draugu ierosinājumiem un idejām.
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