Sadraudzības biedrība Tema-Gulbene

Ziņojums kopsapulcei Tautasnamā trešdien, 2017. gada 10. maijā.
2017. gada 10. maija kopsapulcē pie mums viesojās agrākais Dānijas vēstnieks Latvijā Pērs Kārlsens, kas
aizraujoši stāstīja par politiskās dzīves attīstību Baltijas zemēs vispār un Latvijā, attiecībām ar Krieviju un
šo valstu piedalīšanos Baltijas Attīstības Forumā – kas joprojām darbojas, neskatoties uz pamatīgi samazināto Dānijas atbalstu un diplomātisko reprezentāciju Baltijā.
Vasaras gaitā mūsu vadībai bija sarunas ar Dāņu-ungāru sadraudzības biedrību Kjellerupā ar mērķi ielūgt
jaunievēlēto Gulbenes mēru Andri Apinīti uz tikšanos kopā ar mēru Stīnu Vindumu un Ungārijas Tiszalpāras komūnas mēru, un šajā sakarībā pārrunāt iespējamu trīsstūrsadarbību lauku tūrisma attīstībā starp
mūsu respektīvajām komūnām. Tikšanās gan izpalika, jo ungāri nevarēja ierasties.
Mēs gan joprojām turpinām apspriest šadu tūrisma projektu, un arī mūsu Gulbenes draugi par to izrāda
interesi. Mazliet grūtāk sokas ar interesi no Silkeborgas komūnas puses, kas attiecas uz tūrisma attīstību,
tādēļ tas viss kā nākotnes sadarbības projekts pagaidām atrodas tikai ideju līmenī. Mēs gan gribam papētīt
iespējas iesaistīt projektā vietējos tūrisma uzņēmumus un lauku sētu veikalus.
Gulbenes komūna ir likusi priekšā ierosinājumu un ielūgumu piedalīties attīstības programmā, kas aptvertu viņu komūnas skolas, kurām gaidāmi ierobežojumi sakarā ar bērnu skaita samazināšanos. Šis projekts
tomēr neizdevās, jo bija grūtības atrast vietēju skolu šeit Silkeborgā, kas vēlētos piedalīties projekta realizācijā.
Rudenī Sadraudzības biedrība bija ielūgusi 6 skolēnus un 3 skolotājus no Gulbenes Mūzikas skolas apciemot Temu un Silkeborgu kā arī piedalīties sava veida radošajā darbnīcā Radošās skolas Mūzikas nodaļā un
uzstāties Frīsholmas skolā, Toftevangas Veco ļaužu pansionātā un Sadraudzības biedrības rudens sanāksmē.
Tā bija ļoti rosinoša tikšanās ar prasmīgiem mūzikas skolas audzēkņiem un viņu skolotājiem, un mums
atkal paveicās ar privātu izmitināšanu pie ģimenēm Temā, lai arī mums šķita, ka daži no viesiem bija ļoti
jauniņi, un tādēļ diezin vai nodibinātie sakari turpināsies, taču mūzikas skolotāji atveda sveicienus no
saviem kolēģiem, kas šeit viesojušies agrāk. Paldies visiem, kas deva ieguldījumu šī apmeklējuma organizēšanā.
Šoziem mūsu vadība tika informēta par to, ka Luteriskā baznīca Gulbenē ir griezusies pie Temas draudzes
ar lūgumu atbalstīt viņu baznīcas restaurācijas projektu – Latvijas bargā ziema likusi sevi just, un nu ir
nepieciešami jauni logi un izolācija. Draudze saņēmusi atbalstu EU līdzekļu veidā, taču ar noteikumu, ka
pašiem jāsagādā 10% 24.000 eiro, kas ar baznīcas līdzekļiem vien būtu grūti izdarāms. Taču kolekte no
Temas draudžu baznīcām un draudzes ļaužu papildus ziedojumi devusi iespēju nosūtīt Gulbenes baznīcai
iztrūkstošos apmēram 1100 eiro.
Visbeidzot varu paziņot, ka tikko esam saņēmuši ielūgumu nosūtīt dažus vietējos māksliniekus un mākslas
skolu skolniekus uz mākslas sacensībām Gulbenē sakarā ar gleznotāja Leo Svempa 120 gadu jubilejas svinībām, ko organizē Gulbenes Mākslas skola. Mēs nodevām ielūgumu tālāk Nuritai Lumerei-Klabersai un
Lārsam Ringo, kas 2015. gadā piedalījās ar Jōrna 100 gadu jubileju saistītajā mākslas darbnīcā, taču tā kā
paiņojums nācis ļoti vēlu, tad diezin vai uz 2017. gada 5.-10. jūniju kas var sanākt.
Esam arī apsprieduši iespēju organizēt kopīgu ceļojumu no Temas uz Gulbeni, taču pagaidām tas ir atcelts
uz 2018. gada vasaru, kad to varbūt varētu apvienot ar Latvijas pirmās republikas proklamēšanas 1918.
gadā 100 gadu jubilejas atzīmēšanu. Vienlaikus mēs varētu pasvinēt Sadraudzības saišu pastāvēšanas 25.
gadadienu starp Gulbeni un Temu – sadraudzība tika nodibināta 1993. gadā. To jau tā vai citādi būtu
jāatzīmē arī šeit, mūsu pašu apvidū. Mums vadībā ir dažas idejas, bet mēs labprāt pieņemsim labas idejas
arī no biedrības locekļiem.
Nilss Uldēls-Jesens

