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DIEVS
Kas gan ir Dievs? ― Dievs ir tas gaišais stars.
Kas tavu dvēseli saltai dzīvei silda,
Kas tevi dziļām laimes jausmām pilda
Un mīlēt liek. Dievs ir tas lielais miers,
Kas tevi pārņem klusā vakarjundā,
Kad tu par citiem aizlūdz tumšā stundā.
Un tas ir Dievs, kas balts kā brīnums nāk
Pār tavu maldu aizām melni zilgām
Ar jaunām cerībām un jaunām ilgām.
Un tas ir Dievs, kas tevī labs un svēts,
Ko tu kā elpu krūtīs drebam dzirdi...
Dievs ir tas spēks, ko dzīvē sauc par ― sirdi.
Valda Mora

GAVĒNIS un CIEŠANAS
Sākot ar 18. februāri, kas pēc mūsu Baznīcas kalendāra ir Pelnu trešdiena, iesākas Lielā Gavēņa laiks, kas
noslēdzas ar skaistajiem un svarīgajiem kristiešu svētkiem—Lieldienām, kad svinēsim Jēzus Kristus
augšāmcelšanos no nāves. Dzīvības un mūžības uz varu pār nāvi un iznīcību. Gavēnis ilgst tieši 40 dienas līdz
Lieldienām, neieskaitot svētdienas, kas nav gavēņa dienas, jo svētdienās mēs pieminam Kristus augšāmcelšanos.
Gavēņa laika galvenās pārdomas tiek vērstas uz Kristus ciešanām par mūsu grēkiem. Ciešanu tēma ir aktuāla arī katra
cilvēka un īpaši, kristiešu dzīvē. Ikviens cilvēks, ticīgs vai neticīgs, ne reizi vien sev ir uzdevis jautājumu: „Par ko man tā
ir jācieš?” Ticīgie to mēdz sev uzdot mazliet savādāk: „Par kādiem grēkiem manas?” Ar ciešanām šajā pasaulē sastopas
visi, bez izņēmumuma. Ciešanas mēs varam nosacīti sagrupēt divās pamata kategorijās: 1) fiziskās ciešanās un 2)
garīgās ciešanās. Fiziskās ciešanas mums ir tad, kad sāp mūsu miesa. Sāpošs zobs, roka, kāja, vēders, aukstums,
karstums, slāpes un izsalkums. Ļoti pazīstamas mums visiem ir šādas sāpes. Pie garīgajām jeb dvēseles ciešanām mēs
varam minēt nodevību, apmelojumus, nespēju mainīt situāciju, depresiju utt.
Mūsu Pestītājs cieta par mūsu grēkiem, kā Svētā Gara spēkā raksta pravietis Jesaja 53.nodaļā: „Viņš nesa mūsu
sērgas un uzņēmās mūsu brūces (šis ebreju vārds nozīmē arī: sāpes un ciešanas).” Un Viņš cieta ar ļoti konkrētu
mērķi: „Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar
viņa brūcēm mēs dziedināti.” Citiem vārdiem, bez Kristus ciešanām, bez Viņa naglu caur durtajām rokām un kājām,
bez Viņš ķēra durtās brūces sirdī, mēs nekad nesaņemtu piedošanu par saviem grēkiem un būtu nolemti
mūžīgai nāvei.
Tad kādēļ mums ir jācieš? Viens ciešanu iemesls ir atrodams pravieša Jeremijas grāmatā 30:15: „Kādēļ tu
kliedz par savu postu, tavas sāpes nav dziedējamas – tavu vainu daudzuma dēļ, tavu grēku skaita dēļ es tev to
darīju!” Tas ir, mūsu grēki un noziegumi provocē lielu daļu mūsu ciešanu. Taču nākas ciest arī tad, kad esam
atgriezušies un grēkus nolikuši malā. Par to apustulis Pāvils raksta Rom 5:3‐6: „Mēs lepojamies arī ciešanās,
zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – uzticību Dievam, uzticība Dievam – cerību, bet cerība nepamet
kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dota, ir ielieta mūsu sirdīs. Un paredzētajā lai kā Kristus, kad
vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums, bezdievīgajiem.”
Tas nozīmē, ka dažkārt mums ir jācieš tieši tā iemesla dēļ, ka Dievs mūs mīl un vēlas mūs redzēt savā
priekšā izturīgus un pastāvīgus, pilnus cerības un Svētā Gara. Ebr 12:6 „ko tas Kungs mīl, to taču Viņš pārmāca un
šausta (burtiski tulkojot: sit ar pātagu) katru bērnu, ko Viņš pieņem. Tādēļ pieņemsim savas ciešanas un savu
krustu, jo Dievs mūs ļoti mīl un vēlas izglābt. Svētīgu Gavēņa laiku!
Mācītājs Ojārs Freimanis

DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
8. februārī
10. februārī
15. februārī
18. februārī
22. februārī
1. martā
3. martā
5. martā
8. martā
15. martā

22. martā

29. martā
2. aprīlī
3. aprīlī

5. aprīlī

7. aprīlī
12. aprīlī
19. aprīlī

(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta)

dievkalpojums ar dievgaldu. Seko Daugavaas vanagu gada sapulce. Seko mūsu draudzes‚ Kungu
komitejas‘ rīkotās „CHILI“ pusdienas. Ziedojumi mūsu bērniem un jauniešiem uz Gaŗezera
nometni vai vasaras vidusskolu.
7:00 vakarā, draudzes padomes sēde.
dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem.
English worship service with Holy Communion.
A Bible study in English follows the service.
7:00 vakarā, Lielās lūdzamās (vai pelnu trešdienas) dienas svecīšu dievkalpojums ar dievgaldu.
Ciešanu laika iesākums.
dievkalpojums ar dievgaldu. Seko pusdienas, draudzes pilnsapulce.
dievkalpojums ar dievgaldu
7:00 draudzes padomes sēde.
Pensionāru biedrības sanāksme.
Pulkveža Oskara Kalpaka un visu cīnītāju piemiņas dievkalpojums.
Kredītsabiedrības gada sapulce.
dievkalpojum ar viesi, māc. Dr. Sarmu Eglīti ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Sekos draudzes
saiets un māc. Dr. Sarmas Eglītes informatīvā uzruna par darbu „Zvaniekos“. Viņa arī varēs
atbildēt uz jautājumiem par mūsu Baznīcas mūziku un liturģiju, jo ir LELBA BLUM nozares
vadītāja. Latviešu skolas kultūras diena!
dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem.
English worship service with Holy Communion.
A Bible study in English follows the service.
Latviešu nama gada sapulce.
Pūpolu svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu un jauniešu piedalīšanos.
11:00 Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu latviski.
7:00 Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu angļu valodā.
7:00 pm Good Friday Worship service in English with Holy Communion.

Klusā sestdiena. . .

8:00 Kristus augšāmcelšanās Lieldienu rīta dievkalpojums ar uzrunu bērniem.
Tautas deju kopas “Metieniņa” sagādātās brokastis no 9:00 – 11:00.
11:00 Easter Sunday English worship service with Holy Communion
Please join us for the breakfast our folk dancing group hosts before the service.
7:00 draudzes padomes sēde.
dievkalpojums.
2:00 pp. Archibīskapes electa Laumas Konsekrācijas dievkalpojums
Mr. Zion Lutheran Church, 12012 W. North Ave., Wauwatosa.
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SĒRU ZIŅAS

JĀNIS KALNĀJS
dzimis 1944. gada 21. jūnijā
miris 2015. gada 8.janvārī
izvadīts 2015. gada 16.janvārī
Dziļi sēro māsa Ieva Wiechmann, viņas meitas Linda, Lisa un Laila, viņu bērni Lucy,
Augie un Lilly Wilhelms, kopā ar tēvu Dan Wilhelm; Knute un Aurora, kopā ar tēvu,
Gunnar Gundersen.
ULDIS GROSGALVIS
dzimis 1934. gada 29. maijā
miris 2015. gada 18. janvārī
Dziļi sēro dēls Uldis, meita Vija, viņu mirušās mātes Annas māsa Banga un brāļi Andris un
Jānis, kā arī draugi draudzē un Milvoku latviešu sabiedrībā.
Dusi saldi Dieva mierā pēc ilgas slimošanas.
««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»
Ar skumjām pieminu un viju vaiņagā
To visu, ko man devi vēl dzīves gājumā.
Un īstā prieka rasts, lai miera laivā braucot,
Mirdz gaismā jaunais krasts.

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze
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prāv. Lauma Zušēvica
(414) 421-3934

Priekšniece - President
Sandra Kalve
(414) 536-0358

Draudzes 2015.gada 22.februāra Pilnsapulces Dienas Kārtība

1. Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
2. 2014.gada protokola izdalīšana, lasīšana un pieņemšana.
3. Ziņojumi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Prāveste Lauma Zušēvica - Archibīskape electa ziņojums.
Draudzes priekšnieces Sandras Kalves ziņojums.
Draudzes Dāmu komitejas priekšnieces Kaijas Petrovskas ziņojums.
Draudzes kasieres Sandra Mednis ziņojums.
Draudzes apsaimniekošanas kasiera Andra Jaunbērziņa ziņojums.
Talcinieki Latvijai - Maijas Strēlnieks ziņojums.
Dūriens pie Dūriena grupas vadītājas Sandras Breņķis ziņojums.

4. Paredzamā sadarbība ar Prāvesti Laumu Archibīskape electa pēc oficiāla
pienākuma/posteņa pieņemšanas kā LELBAL Archibīskape. Konsekrācija 19.aprīlī.
5. Padomes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
6. 2014.gada budžeta izpildīšana un revīzijas komisijas ziņojumi.
7. 2015.gada budžeta pieņemšana.
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.

TO HELP YOU PLAN!
We will have worship in English on February 15th and March 22nd.
A Bible study in English with Ralph Story will follow.
The Good Friday Worship service in English with Holy Communion will be at 7:00 p.m. on April 3rd.
11:00 Easter Sunday English worship service with Holy Communion
Please join us for the breakfast our folk dancing group hosts before the service.
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Dežuranti un Pērminderi
15. februārī
18. februārī
22. februārī
1. martā
8. martā
15. martā
22. martā
29. martā
2. aprīlī
.
3. aprīlī (11:00)
3. aprīlī (7:00)
5. aprīlī (8:00)
5. aprīlī (11:00)
12. aprīlī
19. aprīlī

Vitauts Beldavs, Sandra Breņķe
Aija Burğele, Edvīns Erkmanis
Andris Jaunbērziņš, Ēriks Krūmiņš
Ginta Ose, Māra Rītere
Zīle Rudzīte, Dainis Sīka
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
Inta Veldre, Monika Veldre
Ainta Venta, Gunārs Vilciņš
Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics
Miķelis Abuls, Vitauts Beldavs
Sandra Breņķe, Aija Burğele
Edvīns Erkmanis, Andris Jaunbērziņš
Ēriks Krūmiņš, Ginta Ose
Māra Rītere, Zīle Rudzīte
Dainis Sīka, Maija Strēlniece

Dave Steingart
Pēteris Burğelis
Valdis Kaugars
Kārlis Rudzītis
Māris Rūķis
Gunvaldis Breņķis
Dave Steingart
Pēteris Burğelis
Valdis Kaugars
Kārlis Rudzītis
Dave Steingart
Māris Rūķis
Dave Steingart
Gunvaldis Breņķis
Pēteris Burğelis

PATEICĪBA
Visas mūsu draudzes vārdā izsakam visdziļāko pateicību Vilmai Didricsonei Dzintarai un Kārlim Dzintaram par
ārkārtīgi devīgo ziedojumu dievnama jumta projektam. Jūsu $10,000.00 ziedojums daudz, jo daudz liecina par
jūsu gatavību atbalstīt mūsu draudzes kopējo darbu un par jusu ticību un devīgām sirdīm. Pie viena vēlreiz
pateicamies par iepriekšējiem ziedojumiem un izlūdzamies jums abiem Dieva svētību. Jūsu priekšzīmīgā rīcība
iedvesmo un iedrošina turpināt veikt tos darbus, kas nes svetību citiem un godu Dievam.
Pateicībā un cieņā,
Jūsu
Draudzes vadība un mācītāja, prāv. Lauma, archibīskape electa

Daudz Laimes Visiem Jubilāriem!!!

Vitauts
Edvards
Rita
Diane
Anna
Daina
Tanya
Valdis
Inara
Kristine
Emilija
Ilga
Ausma
Inara
Irma
Alfreds
Ina
Rolands
Oskars
Lucy
Roberts
Vita
Aija

Beldavs
Jaunberzins
Jackowski
Jerins
Vejins
Trzesniewski
Smith
Strautmanis
Upite
Abuls
Jaunberzina
Pruzinskis
Slaukstins
Krumins
Racenis
Dundurs
Pruzinskis
Berzins
Berzins
Wilhelms
Osis
Wangall
Ozolins

1-Feb Peteris
1-Feb Elsa
4-Feb Zane
5-Feb Lija
6-Feb Vija
6-Feb Guntis
6-Feb Mirdza
9-Feb Anna
9-Feb Vitauts
10-Feb Annele
11-Feb Vita
12-Feb Andra
14-Feb Lilly
14-Feb Inta
15-Feb Dzintra
15-Feb Reinis
18-Feb Nils
18-Feb Ilga
18-Feb Inta
20-Feb Matiss
20-Feb Elina
25-Feb Mara
27-Feb Velta
Aina
Sigurds
Marta
Zigurds
Aivars
Osvalds
Elza
Aris
Andris
Andris
Ilga
Aija
Dominic
Liga
Maija
Tija

Avens
Blennert
Rozkalns
Siltumens
Rukis
Lauzums
Lazdins
Inveiss
Vitols
Kaugars
Levar
Rozentals
Wilhelms
Upite
Erkmanis
Ozolins
Erkmanis
Strazdins
Lacitis
Sika
Jaunberzina
Slesers
Pelcis
Venta
Kakulis
Zuka
Krumins
Erkmanis
Moks
Blats
Penikis
Strazdins
Jaunberzins
Andersons
Jantz
Rosa
Strykowski
Klopstein
Sika

1-Mar Todd
1-Mar Rasma
3-Mar Liva
3-Mar Vita
4-Mar Biruta
4-Mar Guntis
5-Mar Anita
6-Mar Krisjanis
8-Mar Sigrida
8-Mar Raimonds
9-Mar Rosemary
9-Mar Roberts
9-Mar Brittany
10-Mar John
12-Mar Sarmite
12-Mar Sandra
13-Mar Mudite
14-Mar Kristine
15-Mar Sandra
15-Mar Ruby
15-Mar
16-Mar
17-Mar
18-Mar
18-Mar
19-Mar
19-Mar
19-Mar
21-Mar
23-Mar
23-Mar
23-Mar
25-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
30-Mar

Rasch
Gilis
Kalve
Kakulis
Petersons
Aulis
Siltumens
Kaugars
Staks
Lauzums
Kursietis
Junge
Woodruff
Freibergs
Greenwood
Berzins
Sniedze
Rozite
Brenkis
Frederick

1-Apr
4-Apr
6-Apr
8-Apr
9-Apr
10-Apr
11-Apr
12-Apr
14-Apr
14-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
16-Apr
17-Apr
17-Apr
22-Apr
22-Apr
24-Apr
27-Apr

DRAUDZES PRIEKŠNIECE DRAUDZEI
Mīļā draudze!
Tuvojamies laikam, kas būs ļoti nozīmīgs gan mūsu pašu baznīcas dzīvē, gada pilnsapulcei tuvojoties februāra
beigās, gan Ciešanas laikam nākot un Lieldienu priekam pārņemot, gan mūsu visu latviešu luterāņu baznīcas ārpus
Latvijas jaunās archibīskapes, prāvestes Laumas, ievešana amatā. Pirmo reizi sieviete, pirmo reiz, pirmo reiz,
pirmo reiz....vēsture tiek rakstīta, par ko vēlāk paaudžu paaudzes lasīs. Par to tagad runās un intervēs mūsu Laumu
Latvijā, kur viņa šobrīd atrodas. Intervēs gan radio, gan žurnāli, gan citi masu mēdiji. Viņi grib zināt, kāda viņa ir,
kādi ir viņas viedokļi, uzskati utt, bet mēs jau viņu pazīstam un zinām, ka visa kristīgā saime būs labās, strādīgās
un mīlošās rokās. Tā ir nākamā archibīskape, kura ir jūsu bērnus un mazbērnus kristījusi, dažus no jums laulājusi,
bijusi klāt, kad, esot kopā ar saviem mīļajiem, esam skaitījuši pēdējo Tēvreizi.
Lai cik Lauma mums ir liecinājusi, ka pagaidām neredz lielas pārmaiņas viņas kalpošanā mūsu draudzē, salīdzinot
ar pēdējiem deviņiem gadiem, kuros vadīja LELBĀL lielāko kristiešu pulku, būdama LELBA vadītāja, mēs tomēr
visi nepacietīgi un varbūt daži pat negribīgi gaidām, ko tad tas viss nozīmēs mums? Mūsu draudzei? Cik reizes būs
jāmeklē viesmācītāji? Vai spēsim aprūpēt mūsu vecāko un Dieva vārda izsalkušāko draudzes daļu? Mēs taču
neesam Lauma, vai ne? Ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs neesam vieni. Tā kā Lauma ir Dieva aicināta rūpēties
par visām latviešu luterāņu draudzēm ārpus Latvijas, tā mums Dievs dod uzdevumu uzņemties vairāk gādību par
sevi, strādājot kopā ar mūsu Laumu. Šajā pārmaiņu ceļā mēs neesam vieni. Tā kā Jēzus liecināja par sava Tēva
gribas izpildīšanu Jāņa evaņģēlija 5.nodaļā, kur Viņš, palīdzot slimajam Sabata laikā, mudināja nest savu gultu uz
dīķi tai mirklī, kad ūdens tiek sakustināts. Kad cilvēki vajāja Jēzu dēļ tā, ka Viņš licis slimajam nest gultu sabatā,
Jēzus tiem atbildējis:"Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos." Jēzus turpināja:"Patiesi, patiesi es
jums saku: Dēls no sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām, jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat, jo
Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda visu, ko Pats dara; un Viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties."
Šajā tekstā vairākas reizes varam lasīt vārdu “darboties”. Darboties kopā ar Tēvu, lai iedegtā draudzes Dieva
mīlestības svece turpinātu degt. Kā to panākt? Noliekot Dievu pirmā vietā. Tad viss būs labi! Katru darbu, ko
darīsim, vai tas būtu skolā, mazākos mācot, vai tas būtu, aizbraucot pie vientulības saēstā, vai tas būtu, sevi
piespiežot atnākt aukstā ziemas vakarā uz “Viens Otram”, jo varbūt, varbūt kāds no Taviem vārdiem, ar ko Tu
dalies, Tev pašam nezinot, varēs dot spēku kādam citam iet tālāk dzīvē? Lai tas viss nāk ar svētību un jūtot jūsu
pašu sirdīs Dieva prieku un klātbūtni.
Mums priekšā ir patiesi jauks posms mūsu draudzē un kaut gan tas ir nezināms, tajā pašā laikā tas dod iespējas
mums visiem vēl vairāk kalpot Viņam vai tiem, kuri līdz šim nav iesaistījušies to darīt un Viņa vārdu nest tālāk
caur mūsu draudzes darbību. Vienā no psihologu pēdējām aptaujām cilvēkiem, kuri tuvojās savam mūža galam,
šeit virs zemes, ir jautāts, ko viņi visvairāk nožēlo? Pieci visvairāk minētie viedokļi bija sekojošie:
1) Es nožēloju, ka man nebija drosmes dzīvot dzīvi, esot patiesam pret sevi, bet es dzīvoju to tā, kā to no manis
sagaidīja citi.
2) Es nožēloju, ka es par daudz strādāju.
3) Cik labi būtu bijis, ja man būtu bijusi lielāka drosme izteikt savas jūtas.
4) Es nožēloju, ka necentos vairāk sazināties un satikties ar maniem draugiem.
5) Es nožēloju, ka neļāvu sev vienkārši būt laimīgam.
Domāju, ka, lasot šos piecus aptaujā minētos iemeslus, varam daudziem piekrist, varbūt izņemot vienu - nožēloju,
ka par daudz strādāju draudzes labā. To nekad nenožēlosim, ja esam strādājuši mājās, savus bērnus Dieva garā
audzinot un, ja paši esam strādājuši, Viņa vārdu sludinot. Iesim visi kopā ar Laumu un to darīsim nenožēlodami.

Lai mums visiem ražīgs darba laiks. Nāksim visi uz gada pilnsapulci, turpināsim darboties un būsim kopā ar mūsu
garīgo ganu viņas lielajā dienā, mūsu visu lielajā dienā!
Mīlestībā un pateicībā,

Sandra Kalve
Draudzes priekšniece
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ZIŅOJUMI / ANNOUNCEMENTS
Talcinieki Latvijai
Mūsu draudzes sūtītās pakas nonāca Latvijā Ziemassvētku laikā. Esam saņēmuši svētku sveicienus no Latvijas:
No Aglonas, Valentīna Jasevičas kundze, ar kuru man bija iespēja satikties Aglonā novembrī, un kura rūpējas
par trūcīgiem cilvēkiem tajā apkārtnē, mums raksta: „No sirds pateicos visiem ziedotājiem . . . un vēlu visiem
mīļiem cilvēkiem Dieva svētību visos ceļos. 30-12-2014”
No Jēzus draudzes Rīgā saņēmām sekojošo: „Jūsu sūtījums būs liela palīdzība daudziem, kas to meklē pie
mums, vēlreiz sirsnīgs paldies. . . Paldies par Jūsu palīdzību un interesi par mūsu darbu. Vēlam priecīgu
Ziemassvētku laiku un Dieva svētītu Jauno gadu! Ar mīļiem sveicieniem, Ilze Kolma.”
No Vecsaules draudzes Rasma Maldute atsūtīja svētku sveicienus un fotogrāfijas no bērniem Ziemassvētku
sarīkojumā. Fotogrāfijas var apskatīt mūsu Talcinieki Latvijai albūmā.
No Vestienas pamatskola saņēmām vēstuli: „Patiesā cieņā un pateicībā sūtu Jums vismīļākos un siltākos
Ziemassvētku sveicienus. Šodien mūsu bērniem ir atkal īpaša diena, jo priecājamies par saņemto sūtījumu. Šogad
mūsu bērniem ir sarūpēta īpaša dāvana – mācītāja Jāņa Ķinēna sarakstītā un ilustrētā grāmata „Vecais
kokgriezējs”. Grāmatu no Jums saņems arī mūsu skolas paši mazākie pirmskolas bērni, kuru vecums ir no 1,5 līdz
6 gadi. Liels paldies . . . par drēbēm, rakstāmlietām, dzijām, un jau minētām spēlēm. Paldies par saņemtajiem
sūtījumiem naudas izteiksmē bērnu ēdināšanai. Kā vienmēr, arī šoreiz Jums nosūtu atskaiti par iepriekš saņemtā
ziedojuma izlietojumu.* . . . Visa saņemtā ziedojuma nauda tika izlietota skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanai gan
skolas, gan pirmskolas bērniem.
Izsaku lielu pateicību visiem organizācijas „Talcinieki Latvijai” vadītājiem, dalībniekiem un aktīvistiem par
sagādāto ziedojumu mūsu skolai. 2014. g.10. decembrī, Direktore Vēra Gutāne.”
*(ja kāds vēlas redzēt atsūtītās kvītes, tās glabājas pie mūsu kasieres Māras Rīteris).

Maija Strēlnieks

Ziedojumi / Donations
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Aina Vilumsons $200
DRAUDZES VĒSTĪM: Ilga Ivulis, Krišs Pujāts, Irma Rācenis KOPĀ $80
TALCINIEKIEM (LATVIJAI): Aina Vilumsons $200
DIEVNAMA JUMTA LABOŠANAS „RAISE THE ROOF” PROJEKTAM: John & Anita Blija, Dzintra & Mārcis Dzelzkalns,
Vilma Didrichsons-Dzintars & Kārlis Dzintars (vēl) $10,000, Elvīra Lēvaldis, Jānis Priede KOPĀ $10,400
Līdz šim saziedots/total donations so far: $29,802
IRĒNES MUIŽNIECES PIEMIŅAI: Rita Ausma Scarbrough, Daina & Dainis Sīka; KOPĀ $100
ARNOLDA PŪPOLA PIEMIŅAI: Krišs Pujāts $50 (jumta projektam)
ĒRIC VIRSNIEKA PIEMIŅAI: Gunārs & Apollonia Virsnieki ar ģimeni $20
JĀŅA, EMILIJAS, KĀRĻA & AUSMAS STRADIŅU PIEMIŅAI: savu ģimeni pieminot – Ingrid Herrick $200
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vārdā,

Sandra Mednis

Kasiere / Treasurer
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Latviešu Nama Ziņas
Karnevāls Vecrīgā
Jaungada sagaidīšanas vakaram Latviešu Namā šogad bija pievilcīgs nosaukums: „Karnevāls Vecrīgā”. Rīkotāju
komiteja, kura sastāvēja no Sigurda Strautmaņa (Latviešu Nama priekšnieks), Lauras Beldavs, Sandras un Gunvalda
Breņķiem, Pētera Burģeļa, Ērika un Janae Kākuļi, Vitas Kākulis, Armīna Muižnieka, Ingrīdas Seraphim un Vilņa Strēlnieka,
bija piestrādājuši, lai godam sagaidītu 2015. gadu. Bija izcili muzikanti Edgars Linde un Raivo Stasāns no Rīgas, siltas
vakariņas, īpaši kokteiļi, pelēkie zirņi, aukstais galds, dejošana, „DJ” Mārtiņš Daiga, šampānietis pusnaktī, laimes liešana un
citi pasākumi. Latviešu Nama zāle bija dekorēta zelta, zaļās un violeta krāsās, kā jau karnevālā, un īpašu noskaņu vakaram
piedeva Ērika Kākuļa datora montāža, kur visu nakti uz Nama lielās sienas varēja skatīties mainošas ainavas no Rīgas, gan
pavasarī, gan vasarā un ziemā, kā arī svētkos, ieskaitot „Staro Rīga 2014”. Kā jau piederās Latviešu Namā, vakara
dalībnieku starpā bija pārstāvji no vairākām paaudzēm. Starp viesiem bija Imants Strautmanis, Sigurda Strautmaņa tēvs, kurš
palīdzēja būvēt Latviešu Namu sešdesmitos gados, un S. Strautmaņa meitas, Ūve un Anna, kuras izpalīdzēja vakara norisē.
Siltās vakariņas tika pasniegtas no speciāli pagatavotiem stendiem, ar nosaukumiem „Gaļa”, „Dārzāji”, un
„Zivis/Gumbo”, un ēdienu klāsts, par kuru bija atbildīgs Armīns Muižnieks ar palīgiem, bija bagātīgs. Jaungadu ievadīja ar
šampānieti un baloniem, kuri, tikuši atbrīvoti no liela tīkla pie Nama augstiem griestiem, lidinājās lejup. Tad vajadzēja
baudīt labumus no aukstā galda – žāvēts lasis, siļķes krējumā, pīrāgi, pelēkie zirņi, u.t.t. – par ko gādāja Ingrīda Seraphim un
Sandra Breņķis, tagadējā un bijušā dāmu komitejas priekšnieces, ar palīdzēm. Protams, arī netrūka saldo ēdienu galds, ar
Vitas Kākulis pazīstamām tortēm, un citiem gardumiem. Mūzika bija piemērota visādām gaumēm, un svinēšana turpinājās
līdz agram rītam.
Izturīgākie jaungada sagaidīšanas rīkotāji pulcējās uz brokastīm nākošajā rītā, lai strādātu savest Namu kārtībā.
Vakara ienākumi atbalsta „Kas Ir Gaŗezers? Es Esmu Gaŗezers! G50” Latviešu Centra Gaŗezera 50 gadu jubilejas
līdzekļu vākšanas fondu, un Milvoku Latviešu Namu.

Maija Strēlnieks

[foto - Ērika Kākulis]

Daugavas Vanagu ziņas
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības valde novēl visiem biedriem un labvēļiem laimīgu un veselīgu Jauno Gadu!
Lai Dievs pasargā mūs visus, un arī mūsu Tēvzemi, Latviju!
______________________________________________________________________________

DV organizācijas Vanadžu priekšnieces vēlēšanu rezultātu paziņojums!

Gunta Reynolde, pašreizējā DV Vanadžu priekšniece, ir atkārtoti ievēlēta par DV Vanadžu priekšnieci uz trijiem
gadiem. Saskaņā ar DV organizācijas 2014.g. izsludinātām Vanadžu priekšnieces vēlēšanām, DV Vanadžu
priekšnieces vēlēšanas notika laika posmā no 2014.g. 1.oktobra līdz 1.novembrim. Vēlēšanās piedalījās vanadzes
no visām DV zemēm, izņemot DV Vācijā; DV Vācija paziņoja, ka "Jau vairākus gadus ir zināms, ka pie DV
Vācijā nepastāv vanadžu nodaļa ar atsevišķu darbību."
Gunta uzsāks Vanadžu priekšnieces amata jauno termiņu, sākot ar 2015.g. 1.janvāri.
DV Vanadžu priekšnieces amatam bija trīs kandidātes - Klāra Mētra no Latvijas, Gunta Reynolde no Kanādas un
Ilga Vēvere no Austrālijas. DV Vanadžu priekšnieci ievēl ar vienkārša vairākuma balsīm. Kopumā, vēlēšanas
piedalījās 1038 (49.38%) vanadzes no kopējā 2102 balstiesīgo vanadžu skaita. Vanadžu balsis vēlēšanās sadalījās
šādi:
Gunta Reynolde – 403 balsis (38.8%)
Klāra Mētra – 374 balsis (36.2%)
Ilga Vēvere – 260 balsis (25.0%)
Apsveicam Guntu un novēlam viņai labas sekmes, tālredzību un izturību vadīt DV Vanadžu saimi nakošos trīs
gadus!
______________________________________________________________________________
Daugavas Vanagu Milvoku apvienības gada sapulce notiks 2015. g. 8. februārī, plkst. 11:30, baznīcas telpās (pēc
dievkalpojuma). Visi biedri ir laipni lūgti piedalīties. Šī ir Jūsu iespēja izteikties par apvienības un organizācijas
darbību un nākotni!
______________________________________________________________________________
Sestdien, 2015. g. 21. martā, Latviešu Namā, DV Milvoku apvienība rīko Latviešu Leģiona atceres sarīkojumu.
Laiks un programma tiks paziņoti tuvākajā laikā. Piedalīsimies lielā pulkā, lai godinātu mūsu Tēvzemes varoņus
un brīvības aizstāvjus!
______________________________________________________________________________
DV ASV 2015. g. delegātu sapulce notiks Garezerā, 29. - 31. maijā. Milvoku apvienība meklē biedrus, kuri būtu ar
mieru pārstāvēt apvienību. Lūdzu pieteikties apvienības priekšniekam Andrim Kursietim: a.r.kursietis@gmail.com,
414-617-4455.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

LATVIAN EV. LUTHERAN
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