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DRAUDZES VĒSTIS 

Nr. 8 (29. gads) 2017. gada decembris – 2018. gada februāris 

ATSKAN ZVANI ZIEMSVĒTKOS 
UN IEEJOT 2018. GADĀ! 

 

Zvani torņos gavilē, Prieks plūst bēdu dvēselē. 
Zvanus zinām atskanam  Viņam mazam Nācējam. 

                                      /Alberts Vītols/ 
                                          

     Ziemsvētku vakarā zvanu dziesmas sacenšas ar daudz citām  skaņām, un 
tomēr ticīgie saprot -  laiks doties uz dievnamu!  
Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, sens zvans atrodams, ne vairs kāda dievnama 
tornī, bet pie zemes klusā kapsētā!  Tur katrs zvanam var pielikt savu roku. 
Domāju, tas būtu neiespējami, ja tas vēl būtu zvanu tornī, augstu pacelts virs 
zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu nācis pie mums, vai mēs spētu tā izjust Dieva 
svētumu un mīlestības tuvumu?  Paldies Vissvētam Debestēvam, jo: 
“…Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību 
kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības!”  (Jņ 1:14) 
     Svētuma caurstrāvotajā Valtaiķu “Mācītāju kapsētā” maigi lietainā šā gada 
agrā pavasaŗa dienā māc.Varis Bitenieks zvanīja zvanu, tam blakus stāvot!  
Zvans skaļi un skaisti dziedāja!  Vai nobijās lopiņi, kas netālu  laukos ganījās? 
Vai tālumā kāds nemierā sev prasīja, kas miris? 
      Reiz citā laikmetā un vietā tiem, kas naktī sargāja savas avis no debesīm 
atskanēja vēsts: “Nebīstaties, jo redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem 
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzīmis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!:  (Lk. 
2:10-11)   Neatskanēja zvani, bet eņģeļu koris, kas slavēja Dievu un vēstīja: 
virs zemes nācis Pestītājs, kas nes mieru laba prāta cilvēkiem.  Viņš žēlastībā 



uzklausa mūsu grēksūdzes lūgšanas un mums piedodot atgādina, ka nekas mūs nevarēs šķirt no Dieva 
mīlestības, kas ir Viņā!   (Rom. 8:39b)    
     Kad Tija un Miķelis Abuli bija Itālijā, viņiem gadījās pārnakšņot blakus senam dievnamam, kuŗa zvani 
zvanīja ne tikai reiz stundā, bet arī pusstundā – diennaktī!  Vietējie sen pieraduši un gandrīz vairs nedzird 
zvanus, bet tie bieži atmodināja ceļotājus.  Kaut mēs ‘nepierastu’, bet saklausītu zvanu vēstī atgādinājumu, ka 
laiks ir dārga Dieva dāvana.   
     Drīz zvani vēstīs, 2017. gads pagājis, 2018. gads ir klāt! Vai līdzi dziedās apsniegotās dzimtenes kapsētas 
zvans?  Droši, ka tas ik pa laikam zvanīts, brīdinot par tuvojošajām vētrām, vai citreiz gavilējot, prieka ziņas 
vēstot -  varbūt 1918. gada 18. novembrī?  Vai 1991. gada liktenīgajās dienās?  Kaut tas zvanītu 2018. gada 
18. novembrī  līdz ar visiem dievnama zvaniem Latvijā un ārpus tās!   
     Ne jau bez cilvēkiem tas notiks!  Tādēļ paldies jau tagad katram, kas zvanus zvanīs, vai visu gadu 
visdažādākos veidos kalpos Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību!!  Par ļoti uzticīgu kalpošanu īpaši 
pateicos LELBĀL Virsvaldei, manai mīļai  Milvoku draudzei un priekšniecei Sandrai Kalvei, manai asistentei 
Tijai un savai ģimenei.   
     LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu skaistus, mīlestības un cerības pilnus Kristus 
piedzimšanas Svētkus un Dieva svētītu un iedvesmotu 2018. gadu!  Viņš lai pasargā un svētī Latviju un visu 
pasauli ar mieru un taisnību un laba prāta cilvēkiem!    

Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdīs 
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs? 

Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis, 
Tu svētais Bēŗns, Tu dievišķīgais prieks! 

 
Kristus mīlestībā  

+  Lauma 
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THE MESSAGE OF ADVENT THAT CONTINUES LONG 
 AFTER CHRISTMAS. 

 

     Four Sundays in Advent attempt to prepare us for the 
celebration of Christ‘s birth.  They call to us to light one 
candle a Sunday as we await anew the coming of the Lord of 
Lords and King of Kings into a world still sorely in need of 
Him and the message of peace, justice, hope, and love He 
brought.  Sometimes we think of Advent as leading to 
Christmas and then disappearing,  its task completed, mission 
accomplished.  But Christ‘s coming in to the world, our 
world, was just the beginning of our waiting and seeking what 

comes next in God‘s plan. Advent simbolizes that kind of watchful waiting. 
     Writing in the Advent 2017 Journal for Preachers,  Frederick W. Schmidt suggests that we should more 
fully contemplate the relationship betwen Advent, the triune God of Scripture, and the saving acts of God 
that follow Advent, but lead toward the future.  „The incarnation, crucifixion, resurrection, and ascension, these saving 
acts of God have as their purpose the restoration of the image of God in humankind.“   Long ago the Church Father 
Ireneaus had written: „With the first Advent Jesus brings divinity into creation and through Jesus‘s death, resurrection and 
ascension, he also takes redeemed humanity back into the life of God.“  What a gift to know you are a part of that 
redeemed humanity! 
     May you be blessed to be a part of the life of God during Advent, at Christmas and in 2018!     



I thank God for each of you and thank you for the chance to serve with you.  I thank our congregation‘s 
leadership, most especially Sandra Kalve, those in the Church council,  Ladies auxiliary and countless 
servants for your willingness to participate so actively in the life of God as He reveals His will for our 
congregation and all of  Latvia‘s Evangelical Lutheran Church Abroad and in Latvia.  We have already 
started to prepare for the 100th anniversary of Latvia‘s founding on November 18, 2018!  May God bless 
and protect her,  this nation, and the world with peace, justice, hope, and love that grants insight into the 
needs of others.  Everywhere the needs of those less fortunate continue to grow even as the promises of 
technology outpace our ability to consider all the ethical and moral implications this progress entails.  May 
God grant all wisdom and continue to lead us in truth.    
     In his concluding thoughts W. Schmidt  shared:  „If we hope to speak a word of hope and challenge in this Advent 
season, it is important to remember this: God‘s redemptive work embraces our lives, but it is not about our needs.  It embraces 
our world,  but it is not about our politics.  Our hope, then, lies in God‘s agenda, not our own.“   May God‘s agenda 
define our own and allow us to grow ever deeper in faith. May we truly rejoice and trust Him for His grace 
even as we thank Him for His Son, our Lord Jesus Christ!   

In His love, 
Your pastor, + Lauma 
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Virsraksts ir " Dievs lēmis mums kopā būt un vienam par otru lūgt caur gadu gadiem!" 
 
Mīļā draudze! 
 
Rakstu Pateicības Dienas pievakarē, kad nupat mēs visi šīs nedēļas nogalē, kad atkal runāsim, dejosim un 
stāstīsim visiem par mūsu tēvu zemi, Latviju, latviešiem. Rudens un jo sevišķi novembris vienmēr ir bijis 
nostaļģijas pilns mēnesis. Domas par mājām, latviešiem visā plašā pasaulē, kur nu vien liktenis mūs nav 
izkaisījis?! 
 
Daudz par šo esmu domājusi un jo sevišķi laikā, kad kopā pulcējamies LELBA Sinodē, Kanādā Niagāras 
upes krastā. Daudz tika darīts, par daudzām lietām spriests, lemts un lūgts. Bija labi dzirdēt no Imanta Mieža, 
kurš kalpo mūsu Īrijas draudzē, dzirdēt lekcijas kuras lasīja Indulis Paiča,  kurš viesojās no Lutera draudzes 
Rīgā, uzklausīt katru no LELBA nozaru vadītajiem. Katra darba diena beidzās ar svētbrīdi un kaut kā tieši 
šoreiz tie ļoti saviļņoja, dažreiz pat līdz asarām. Nobeiguma dievkalpojumā sprediķi teica mūsu archibīskape 
Lauma. Sinodes laikā iepazinos ar jauniem mācītājiem, kā piemēram ar jauno Bostonas Trimdas draudzes 
mācītāju Igoru Safinu un Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītāju Ģirtu Grietiņu. Kopā saskaitīju, un ceru ka 
nevienu neesmu izlaidusi, 14 klāt esošie mācītāji bija no Latvijas, kuri ordinēti pēc Latvijas atkal atgūtās 
brīvības 1991.gadā. 
 
Kā tauta esam gājuši cauri līdzīgiem procesiem daudzās dzīves jomās. Ņemsim par piemēru latvisko izglītību 
Garezerā. Tad kad mums manā pamatskolas laikā mācīja Latvijas vēsturi, tajā ar nodomu bija izlaisti brīvās 
Latvijas un kā mani vecvecāki sauca Ūlmaņa laiki. Tajā pašā laikā šeit Amerikā, Garezers izglītoja jauniešus 
patriotiskā garā neziņā vai šie jaunieši būs vienīgie latvieši, kuri tālāk nesīs patieso Latvijas vēsturi? Un 
tad?...tad līdz atmodai, un vēlāk līdz dziesmotiem svētkiem, kad pašu apziņas, ka esam tauta, kura ir pelnījusi 
brīva būt savā zemē, plūda un lauza slūžas. 
 
Līdzīgi notika ar ticību Dievam, tās izrādīšanu un tai sekošanu. Pēckara luteriskā Baznīca vairs nepastāvēja 
Latvijā, ne tāda kuru veidoja pirms Latvija zaudēja savu brīvību padomijai. Ticību 'regulēja' PSRS Luteriskā 
baznīca. Jebkuram cilvēkam ar kaut cik klātesošu inteliģenci šie vārdi PSRS Luteriskā nekad nebūtu salikti 
vienā teikumā kur nu vēl blakus kopā? Tas ka bija ticīgi cilvēki Latvijā, par to šaubu nav; to pierāda mana 



vecmāmiņa, kuras mācīta un lolota es bērnībā gāju gan uz lielo gan mazo (balto) katoļu baznīcu Rēzeknē. 
Ticīgi cilvēki bija, jo nevar jau galīgi izraut visas saknes, bet Baznīca? Baznīcai bija pavisam cita loma. 
Pateicība Dievam, latviskai Baznīcai nebija jāiznikst zem komunistiskā spiediena. Tā atrada mājas no sākuma 
bēgļu nometnēs un tad vēlāk pašu latviešu celtās baznīcās un draudzēs Eiropā, Amerikā, Kanādā, 
Austrālijā....tā radās Baznīca ārpus Latvijas, kura varēja tālāk gadu desmitiem mācīt, turpināt mācību, kuru 
cerēja kaut kad 'dot' atpakaļ Latvijā ticības izsalkušiem. Laiks nāca un aizgāja un tās izpratne un sadarbība uz 
ko droši cerēja archibīskaps Grīnbergs daudz gadus atpakaļ, tāda sadarbība kad Latvija atbrīvojās, tāda toreiz 
nebija pa spēkam. Radās divas Baznīcas, kuras eventuāli izveidojās ar atšķirīgiem veidiem kā iet pie 
dievlūdzējiem un kā sludināt Dieva vēsti. Pamazām šī baznīca kuras pamatā ir mīlestība, ko Jēzus tik bieži 
sludināja, šī Baznīca ,Latvijā izveidotai, likās par daudz liberālu. Vai tas kā draudze sadarbībā ar mācītāju 
izdzīvo un sludina Dieva vēsti likās par liberālu? Nē Baznīca nav pazudusi savā mīlestībā pret līdzcilvēku, bet 
kļuvusi cilvēcīgāka, mainoties un pilnveidojoties lîdzi visam pasaulē. Tās nostāja un sludināšana ir kļuvusi par 
vadlīniju nu tagad jau daudziem Latvijā dzimušiem un izglītotiem mācītājiem. Tagad viņi tāpat kā Garezera 
palīgspēki no Latvijas ir mūsu rindās un palīdz mums šeit turpināt to ko iesāka tie kuri nu jau ir Dieva mierā. 
Tagad jaunā Latvijas mācītāju paaudze kopā ar mums lūdz un vada draudzes Bostonā, Toronto, Čikāgā, 
Kalamazū, Grandrapidos, Detroitā, Linkolnā, Denverā, St. Luisā, Ņūdžersijā, Ņujorkā, Otavā, Oregonā, 
Dublinā, Anglijā, Vācijā, Beļģijā, Austrālijā un tagad arī Latvijā. Esmu tik pateicīga ka ar daudziem šiem 
mācītajiem kā Vari Bitenieku, Mārtiņu Urdzi, Ivo Rodi un Rinaldu Gulbi bija iespēja jau āgrāk tikties, bet 
visvairāk pasakos Dievam par jauniem iespaidiem kurus piedzīvoju Sinodes laikā. 
 
Katram savs laiks. Dieva mērķis nav šķelt baznīcas, bet savā gudrībā Viņš tomēr dod mums izvēli. Vai iet pa 
ceļu kuru vada, nosaka un iebiedē vairāk ar  sodu, kurš izriet no grēcīga cilvēka, vai iet pa ceļu kurā lūdzot 
piedošanu nest tālāk mīlestību. Vai mūsu kā kristiešu pirmais uzdevums nav sludināt par Jēzu? Par Viņa 
mīlestību un absolūto vēlēšanos ļaut mums būt tuvāk drošībā un Tēva mīlestībā caur mūsu ticību? 
 
Laiki mainās un redzot jaunos mācītāju kalpošanu šajā LELBĀL Baznīcā, ceru un lūdzu, ka arī šī mīlestības 
sēkla iesakņosies ik katrā, kuru mēs kā plašākā draudze aizskaram. 
 
Lūdzu Dievam,  ka mēs kopā varēsim sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus un savā un Valda un Līvas vārdā 
gribu novēlēt laimīgu, veselīgu un cerībām pilnu Jauno 2018.gadu! 
Sandra Kalve 
Draiuzes priekšniece 
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D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 

(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta) 
 

2. decembrī 10am-3pm. Cepumu un Ziemsvētku tirdziņš mūsu dievnamā!  Ceram uz 
 vietējo kaimiņu atsauksmi, gaidām visus!   
3. decembrī I Adventa dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  Sekos Bībeles stunda angļu valodā 

Ralph Story vadībā. (Aicinām jau šodien sanest dāvanas bērniem un ēdienus, ja 
gadījumā nevarēsiet būt klāt 10. decembrī.) 

5. decembrī 7:00 padomes sēde.  
7. decembrī 11:00 Pensionāru biedrības eglīte. 
7. decembrī 6:00 vakarā piparkūku cepšana ar jauniešiem. 
9. decembrī Sestdien!  11:00 mūsu draudzes un skolas Ziemsvētku eglīte latviešu namā!  Būs 

bērnu programma (abās valodās), pusdienas un prieks! Visi, visi mīļi aicināti!  



10. decembrī II Adventa dāvanu un ēdienu došanas 
dievkalpojums ar uzrunu bērniem  Garīgas 
pārrunas pēc dievkalpojuma par Toma evaņģeliju.  
Tuvāka informācija pie Vitauta Beldava. 

16. decembrī Sestdien, 12:00 dienā, jaunieši tiksies dievnamā, lai 
dotos ar Ziemassvētku dziesmām, Kristus 
piedzimšanas vēsti, un  pašceptām piparkūkām pie 
mūsu draudzes locekļiem, kuri vairs netiek uz 

dievkalpojumiem.     
17. decembrī III Adventa dāvanu un ēdienu došanas dievkalpojums angļu valodā.  Īpaša 

programma!  Tā mūs ievadīs Latvijas simtgades pārdomās.  Dievkalpojums būs ar 
uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.   

23. decembrī 11:00  Ziemsvētku dievkalpojums mūsu Viskonsīnas Rapīdu kopā,  Bethany 
Lutheran Chruch, 6900 Swedish Rd., Wisconsin Rapids.  Netālu ir mazā pilsēta, 
Rudolph, kuŗā atrodās vienreizēja sieru rūpniecība un veikals, pāri visam, sirsnīgi, mīļi 
latvieši.    

24. decembrī 5:00  vakarā.  Kristus piedzimšanas Svētvakara 
dievkalpojums ar uzrunu bērniem. 

 
25. decembrī 10:00  Christmas Day worship service in English!   There 

will be a children‘s homily and Holy Communion.  
Come, let us celebrate the Birth of Christ.  

 
31. decembrī 6:00 Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu.  

Dievs lai svētī  un pasargā mūs visus, ieejot 2018. gadā! 
JANVĀRĪ 

 

2. janvārī 7:00 draudzes valdes sēde. 
7. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu.  Dievkalpojumu vadīs 

māc. Dace Žusmane.  Sekos draudzes zupu pusdienas.  Kā ik gadus, aicinam 
katru dalīties ar savu mīļāko zupu, vai maizi, un ziedot, lai citi dzimtenē varētu paēst! 

14. janvārī dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu un uzrunu bērniem.   
21. janvārī dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem un dievgaldu.  Seko Bībeles stunda 

Ralph Story vadībā.  
28. janvārī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.   Sekos “Draudzīgā 

aicinājuma” akts kamīntelpā.  Plkv. Oskara Kalpaka skola visus laipni aicina. 
4. februārī dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  Seko “Chili pusdienas!” draudzes kungu 

komitejas rīcībā.  Seko dāmu komitejas gada sapulce.  
6. februārī 7:00 vakarā draudzes padomes sēde 
11. februārī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.  Seko Daugavas Vanagu 

gada sapulce.  
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Ziemsvētku gaisma pie Griezes dievnama  
 

No sirds vēlām Priecīgus Ziemsvētkus un izlūdzamies Dieva svētību, mieru,  
Drošību  un laimi 2018. gadam  un katram mūsu draudzē, kā arī mūsu tautas māsām un brāļiem 

Latvijā!  Mēs visi kopā esam Dieva bērnu ģimene, kas turpina lūgt par Latviju ceļā uz tās 
 100. dzimšanas dienu!   

Kristus lai vada visu pasauli pa ceļu, kas ved kopā, ne šķeļ, 
 kas vairo mīlestību,  ne naidu, kas veicina taisnību, ne ciešanas.   

Dievs lai svētī un Gara spēkā vada pa ceļu, kas dodas pretīm gaišai nākotnei.   
      

Jūsu 
mācītāja, + Lauma un Ivars 
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TO HELP YOU PLAN  
Calling all our young people to come and bake traditional Latvian 

Christmas cookies, Piparkūkas for our older members on 
Thursday,December 7th at 6:30 p.m.  We will be distributing them on 

Saturday, December 16th.   
We will gather at Church at noon and then continue to the homes and  

residences of our older members.  For further information write 
pastorlauma@gmail.com 

 
 

Please join us at the Latvian House on December 9th at 11:00 in the morning for our annual 
Christmas Bazaar and children‘s program.  All are welcome!!! 

 
III Advent worship service will be a special one on December 17th in English.   

Rosemarie Kursietis has helped prepare a special presentation about the history of Latvia.  This will help 
prepare all of us as we near 2018 when we will celebrate the  

100th anniversary of Latvia.   
On this III Advent day, please bring your Christmas gifts for needy children and non-perishable food items.  

We will be sharing with those whose Christmas joy will grow with our generosity!  The needs are great, 
may our generosity be even greater!   

mailto:pastorlauma@gmail.com


 
Christmas Day worship on December 25th will begin at 10 o’clock!  Let us gather at Church to greet 

Christmas together and give thanks to God for His incredible Gift! 
 

 
Following our  service on January 7th we ask everyone to join us for our annual  

“Soup Kitchen Sunday!”  Please bring your favorite soup to share!  
ALL donations will go to help feed the hungry in Latvia. 

 

Mark your calendars for February 4th as well!   
After a worship service in Latvian, we will gather to partake in our CHILI BOWL event.   

We are sure to have a great time as the men’s committee always provides us with a delicious meal, fun, and a 
way to contribute to the various scholarship funds that help our children attend Latvian summer camp, high 

school, and the “Sveika, Latvija!”  program.   
Come and make Super bowl Sunday spectacular, no matter who is playing!     

(though we do hope it will be the Packers! ) 
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SĒRU ZIŅAS 
 

GOTHARDS KRŪMIŅŠ 
 

dzimis 1918. gada 25. augustā 
miris 2017. gada 26. oktobrī 

 
Viņu mīlestībā piemin un sēro bērni un mazbērni, mazmazbērniņš, mūsu draudzes dāmu komitejas 

Samariešu kopas locekles un draugi no mūsu Viskonsīnas kopas. Lai Dievs mazina šķiršanās sāpes visiem.  
Šis goda vīrs daudz strādāja, gādāja par savu ģimeni. Dievs lai dāvina savu žēlastību un ticības spēku Kristus 

augšāmcelšanās cerībā! 
 
 

 
 

BIRUTA PĒTERSONS 
 

dzimusi ZOMMERS 
 

dzimusi 1930. gada 9. aprīlī 
mirusi 2017. gada 3. novembrī 

 

Dziļā mīlestībā sēro dēli Ilgvars Juris un Aivars Veldre, brālis Jānis Zommers un māsa Olita Tapola.  Sēro arī 
mazbērni un mazbērni, piederīgie un draugi.  Dievam pateicamies par Birutu un viņas drosmi un pozitīvo 



pieeju visai dzīvei.  Tas ļoti palīdzēja cīnīties pret slimību vairākus gadus.  Pateicamies, ka viņa stiprināja savu 
vīru Alfrēdu, kad viņš  ilgus gadus kalpoja draudzē. 

 
Kad nāve klāj dusu mums kapsētā, 
Dod pakļauties klusu Tev lūgšanā, 

Ka krusts ko TU nesi, Kungs Jēzu,  Golgatā, 
Mums cerību svētī nākt mūžībā.     

                                                      /R. Vanags/ 
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KRISTĪBAS MŪSU DRAUDZĒ 
 

 

Nikolais Hayden Kaljo Groysman  
 

saņēma kristības sakramentu mūsu draudzē 2017. gada 10. septembrī. 

No sirds apsveicam Nikolais līdz ar vecākiem Kristīni un Ginu, kā arī krustvecākus 

Egīlu un Zani Latvijā, vecvecākus, piederīgos un draugus, draudzi, kas pateicās par šo bērniņu! Lai Dievs 

sargā un svētī un dāvina vienmēr augt ticības un Dieva mīlestības spēkā. 

 
….He will give His angels charge concerning you,  To guard you in all your ways. 

They will bear you up in their hands,  That you do not strike your foot against a stone.…  
(Ps. 91:11‐12) 

 
 

William Aaron Anderson  
 

Saņēma kristības sakramentu mūsu draudzē 2017. gada 24. septembrī. 

No sirds apsveicam William vecākus Kristīnu un Aaron, krustvecākus  

Julietta Johnson un Scott Hunter un viņa vecvecākus un visus abu ģimeņu piederīgos. 



 

 
  Apsveicam Sigrīdu un Jāni Stākus ar mazdēliņu.  

  

Pateicamies Dievam par šo bērniņu un priecājamies līdzi ģimenei, izlūdzoties viņam Dieva svētību! 

 
May Christ guide and bless William throughout his life! May he live to fulfill the wishes his parents shared: 

that he grow to be a loving, caring individual in a world that does not always value such traits, and that he 

be strong and know what is good and bad in what, choosing always to do that which is kind, good and 

loving. 

 
Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt!  

Vai dienas saulainas, Vai prieka dzīvē maz, Sirds lai Tev uzticas: Māci man lūgt! 
 

Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Dzīvot, kā vēlies Tu: māci man lūgt!  

Dod gaismu tumsībā, Ved ceļā pareizā, Sniedz roku palīgā: Māci man lūgt! 
 

<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><< 
Pārņemts no Ņujorkas Draudzes šī gada  novembŗa Baznīcas ziņām. 

 

  
 

 



H. Baldunga Mārtiņa Lutera portrets, 1521. gadā 
māc. Laris Saliņa svētruna Visu svēto dienas dievkalpojumā Salas baznīcā 2017. gada 4. novembrī. 
No Mateja ev. 5. nodaļas: “Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi 

sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams:                      
 “Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība… “ 

 
Cilvēks pie ārsta sūdzās par galvas sāpēm. Ārsts prasa vairākus rutīnas jautājumus. Vai smēķē? Kungs atbild: Nē. 
Vai dzēri alkoholu? Nē. Vai nodarbojies ar hazarda spēlēm: Nē. Vai guli pietiekoši? Jā. Vai pareizi ēd?: Jā. Kāda 
ir mīlestības dzīve? Ar sievu esam 20 gadus precējušies un esam bijuši viens otram uzticīgi. Kādās citās 
nodarbībās piedalies? Ģimene ir iesaistīta baznīcā - dziedam korī, apmeklējam Bībeles stundas, lūgšanas 
sanāksmes. Vai nodarbojies ar ko citu? Ne tiešām. Tas apmēram viss. Ārsts tad prasa: Nu, tad pastāsti par savām 
galvas sāpēm. Kādas tās ir? Cilvēks atbild: Tās sākās no pieres un pa abām pusēm apņem galvu līdz aizmugurei. 
Ārsts atbild: Hmm. Man liekas, ka es saprotu tava problēma. Tava aureola ir pārāk cieša.  
Mārtiņa Lutera portretā, ko redzam uz dziesmu lapiņa vāka, nav aplis, kas cieši apņem galvu, bet gaismas loks, 
kurā nolaižas Svētā Gaŗa balodis. Bet tas ir cits atpazīstams svētā aureoles attēlošanas paveids. Hans Baldungs ir 
grafikas meistars, kas bija Mārtiņa Lutera līdztecis. Baldungs ir Lutera atbalstītājs, kas vēlējās daudzināt Lutera 
slavu, bet Luteram šis portrets nepatika. Kāpēc? Luters nevēlējas, lai viņu attēlo kā svēto. Luters negribēja, lai 
ļaudīm rodās pārpratums, ka aureola ir nepieciešama, lai mēs būtu piedoti Dieva bērni. Lutera pamata atziņa ir, ka 
pietiek ar ticību vien.  
Pirms nedēļas Jonkeros svinējām Reformācijas 500 gadu jubileju. Atcerējāmies, kā Mārtiņš Luters 1517. gada 31. 
oktobrī iesāka vēsturisku ticības atjaunošanu, piesizdams pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm savas 95 tēzes. Tā 
nebija sagadīšanās, ka Ticības atjaunošanās diena ir arī Halovīni. Halovīns ir taču “All Hallows Eve” vai Visu 
svēto dienas priekšvakars. 16. gadu simteņa sākumā “Visu svēto diena” bija starp baznīcas lielākiem svētkiem. 
Mārtiņš Luters gribēja, lai pūlis, kas spiedīsies baznīcā uz Visu svēto dienas dievkalpojumu lasītu viņa tēzes. 
Luters pirmām kārtām pretojās grēku atlaižu pārdošanai. Viņš nevarēja pieņemt, ka baznīca lika maksāt par Dieva 
žēlastību, jo Kristus dēļ Dievs ikvienam, kas tic, to brīvi dāvā. Bet uzbrūkot pāvesta un katoļu baznīcas ģēlībai 
sevi liekot Dieva vietā, Luters reizē arī pārveidoja un atjaunoja svētuma un svēto jēdzienus. Pirms Mārtiņš Luters 
piedzīvoja savu ticības atdzimšanu, viņš bija pārliecināts, ka Dievs viņu pieņems tikai, ja viņš kļūst par svēto. Un, 
lai kļūtu par svēto, katoļu baznīcas mūku dzīves reglaments prasīja, ka viņš nožēlu itin visus savus grēkus un 
saņem piedošanu pēc priestera noteiktās grēku nožēlas gandarījumiem – gavēšanu, svētceļojumi un relikviju 
pielūgšanu. Bet Lutera problēma bija neapklusināma sirdsapziņā. Luteram viņa grēksūdzes bija it kā bezgalīgas. 
Pēc stundām bikts tēvam sūdzot savus Luters kā svētais, Luters nekad nenonāca līdz iznākumam, ka visi grēki 
bija pat uzskaitīti un kur nu vēl piedoti. 
Kad Luters atbrīvojās no pāvesta autoritātes važām, viņš piedzīvoja brīvību, kas ļāva viņam pat ar humoru kritizēt 
elkus, kas vēl nesen bija likušies kā svētuma iemiesojumi. Kaut gan Lutera patrons, saksonijas Frederiks gudrais, 
bija relikvīju kolekcionārs, Luters radīja šo satīrisko relikvīju uzskaiti, ko sāka ar apstiprinājuma, ka par 
relikvījām stāsta “tādus melus!”: “Kāds saka, ka viņam ir spalva no eņģeļa Gabriela spārna. Un Maintzas 
bīskapam ir liesma no Mozus degošā krūma. Un kā var būt, ka Vācijā ir apbedīti 18 Jēzus mācekļi, kad Jēzum bija 
tikai 12?” Pēc Mārtiņa Lutera protestanti noraidīja jēdzienu, ka ir cilvēki, kas jau zemes virsū ir bez grēka. Viņi 
noraidīja jēdzienu, ka būtu jālūdz svētiem debesīs, jo svētie ir Dieva īpašie draugi un Dievs labāk uzklausīs mūsu 
lūgšanas, ja svētie par mums saka kādu labu vārdu. Kad dzirdam izteicienu “dzīvot kā svētam”, tas varbūt saistās 
ar visu, kas piesaukts sākuma jokā: nepīpēšanu, nedzeršanu, nelamāšanos, utt. Šī atturība nav peļama, bet tā var 
būt aizdomīga, jā tā tikai saistās ar to ko nedarām, jo baidāmies Dieva sodu. Atturība pati neliecina, ka ticībā 
atjaunojam attiecības ar Dievu. 
Starp dažādiem aizdomīgiem iemesliem, kāpēc pat daudziem latviešu baznīcas ļaudīm ir grūti izteikties par savu 
ticību, ir vismaz viens iemesls, kam ir labs pamats. Mūsu saimē daudzi labāk nekā neteiktu ticības jautājumos 
nekā teiktu ko svētulīgu. Negribam izlikties, ka mums ir “aureola virs galvas” – vienalga, cik cieša vai vaļīga. 
Luterāņi uzsver, ka visi esam aicināti būt svētie. Visi esam aicināti, bet neviens svētumu šai mūžā visā pilnībā 
neizpauž. Bet tie, kas ir ticībā savas dzīves nodzīvojuši, ir iegājuši svēto sadraudzē debesīs pie Dieva. Tādēļ 
daudzās amerikāņu luterāņu baznīcās Visu svēto diena ir viņu Mirušo piemiņas dienā, kur lasa visu draudzes 
locekļu vārdus, kas ir pēdējā gadā aizgājuši Dieva mierā. To lasa kā svēto sarakstu.  



Luterāņi kontrastā ar Katoļiem svēto jēdzienu vispārina. Tāpat kā priesterības jautājumā Luterāņi pastāv par visu 
kristīto priesterību, tā arī svēto jautājumā Luterāņi pastāv, ka ikviena uzticīga draudzes locekļa vārds ir jau 
ierakstīts svēto sadraudzes sarakstā. Svētumu jēdzienu atjaunojot, Luters uzsvēra, ka “Tikai Dievs ir svēts un tikai 
Dievs var svētīt.” Bībele atkal un atkal šo atziņu pasvītro. Sastopam dramatiskāko piemēru, kad Jēzus noraida 
apzīmējumu “labais mācītājs”. Viņš neļauj ļaudīm viņu uzrunāt kā “labo mācītāju”, jo viņš saka, ka tikai Dievs ir 
labs. Ja pat Jēzus noraida šo apzīmējumu, kā paši varam labuma vai svētuma apzīmējumu piesavināties? Un 
līdzībā Jēzus stāsta par farizeju, kas pateicās Dievam, ka viņš ir tik daudz labāks par grēcīgāko muitnieku. Bet 
muitnieks vienkārši lūdz “apžēlojies par mani, grēcinieku.” Jēzus spriež. ka muitnieka, nevis farizeja lūgšana 
Dievu iepriecināja. Kad lūdzam, lai galu galā kļūtu “mūžīgi svēti”, mēs nesakam, ka tas ir mērķis, ko varam paši 
ar saviem spēkiem sasniegt. Kļūstam svēti tikai ar Dieva svētību.  
Svētuma jēdziena pamata nozīme ir “atdalīts īpašam mērķim'“. Senos laikos svētums īpaši saistījās ar upurēšanu. 
Tas, kas bija atdalīts no pārejā un bija lemts Dievam, ne cilvēkam, bija svēts. Tā arī Jeruzālemes templī svētākā 
vieta bija pats iekšējais kambaris, kur atradās šķirsts un bauslības galdiņi. Tur tikai vienu reizi gadā augstais 
priesteris teica Dieva svēto vārdu. Jēzus Kristus bija svēts, jo Dievs viņu izredzēja īpašam mērķim, visaugstākam 
mērķim, pasaules pestīšanai. Mēs kļūstam svēti, kad apzināmies, ka Dievs ir arī mūs ik vienu izredzējis īpašam 
mērķim. Kad sadzirdam, ka Kristus mūs aicina viņam sekot un uzņemties savu krustu, tad neesam vairs pakļauti 
šīs pasaules inercei, tad neesam lemti iznīcībai. Tad apzināmies, ka esam lemti Dieva valstībai. Tas nenozīmē kļūt 
par eņģeli, ne cilvēku, bet apzināmies kādam nolūkam Dievs ir mūs, kā viņa mīļos bērnus, radījis pēc sava tēla un 
savas līdzības.  
Jaunajā derībā tikpat kā nevaram atrast vārdu “svēto” vienskaitlī. Vienmēr lasām šo vārdu daudzskaitlī - “svētie”. 
Nelūdzam “kamēr mūžīgi svēts būšu”. Lūdzam “ kamēr mūžīgi svēti būsim”. Lūdzam daudzskaitlī, ne vienskaitlī, 
jo apzināmies, ka mūsu likteņi ir saistīts ar visu Dieva bērnu saimes likteni. Varam cerēt uz svētumu, jo Kristus 
pats ir mūsu vidū savu draudzi svētīdams. Un tieši draudzes saimē sākam apzināties Kristus klātbūtni visās dzīves 
gaitās. Ik svētdienas dievkalpojumu liturģijā regulāri piesaucam svētumu. Apliecinām, ka ticam “svēto 
sadraudzei”. Ticīgo saime Kalna sprediķa vārdos apzināmies savu “gara nabagumu”. Mums ir bēdas, bet ceram, 
ka Dievs dos prieku. Ticīgo saimē sākam atklāt lēnprātību. Sākam izjust patieso izsalkumu un izslāpumu. 
Atklājam, ka varam būt žēlsirdīgi. Sākam cerēt uz sirdsšķīstību. Sākam iemiesot Dieva mieru, sākam apzināties, 
ka ir taisnība par ko varam liecināt, kas ir svarīgāka nekā mūsu pasu “es”. Cits citu piedodot apzināmies, ka esam 
Dieva bērni, lemti Dieva valstībai un, tur, svēto biedrībā, reizi “mūžīgi svēti būsim”. Āmen.  
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“Šis un tas – Šur un tur”  (This and that, here and there) is a group event for interested church 
members to discover the greater Milwaukee and southern Wisconsin area.  Upcoming events are listed 
below.  Questions or to participate, please call Brigita Apals @ 262-642-4305.  All are welcome!  This 
list will also appear in our Fall newsletter Draudzes Vestis. 
 
 Dec (from 28th – 31st) @ Ivan’s East Troy Square Players Holiday Comedy $15 

Kitchen shelving donated by 
Monika and Dave Veldre 

tel:(262)%20642-4305


DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
3. decembrī   Aina Venta, Māra Rītere  Māris Rūķis 
10. decembrī   Vitauts Beldavs, Laura Beldava                      Valdis Kaugars   
17. decembrī  Miķelis Abuls, Andris Jaunbērziņš Kārlis Rudzītis 
24. decembrī (5:00)  Edvīns Erkmanis, Ginta Ose Māris Rūķis 
25. decembrī (10:00)  Andrejs Junge, Monika Veldre Dave Steingart  
31. decembrī (6:00) Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics                     Valdis Kaugars 
7. janvārī Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Pēteris Burğelis 
14. janvārī Gunārs Vilciņš, Zīle Rudzīte Kārlis Rudzītis 
21. janvārī Aina Venta, Māra Rītere Dave Steingart 
28. janvārī Vitauts Beldavs, Laura Beldava Māris Rūķis  
4. februārī Dainis Sīka, Miķelis Abuls Valdis Kaugars 
11. februārī  Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Pēteris Burğelis 
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Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam 
Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. (Jņ1:1-14) Gaidot Kristus piedzimšanas svētkus, iedziļināsimies tajā 
brīnumā, kam gatavojamies. Vai esi kādreiz domājis par spilgtiem kontrastiem / pārsteigumiem, kas aprakstīti 
Kristus piedzimšanas stāstā? • Pasaules pestītājs piedzimst Marijai, neievērojamai sievietei - domājams, ka 
trūcīgai bārenei - nevis princesei vai galma dāmai. • Jēzus, pasaules Lielskungs piedzimst lopu kūtī, jo viņa 
vecākiem nebija pieejamas citas vietas un grūtniecības beigās, Marijai bija jādodas ceļā kājām, jo Jāzeps un 
Marija bija tik trūcīgi, ka nevarēja atļauties ēzeli. • Eņģeļu vēstījums neizskan pilsētā, kur vairāk cilvēku varētu to 
noklausīties, bet laukos, kur to dzird gani, nevis kādi Baznīcas kungi. • Ziemsvētku brīnums risinās mazā, necilā 
sādžiņā vārdā Betlēme, nevis galvas pilsētā, kur atrodas visa vara un Dieva svētais templis. Šiem kontrastiem būtu 
mūs jāpārsteidz un mums jāatgādina, ka Ziemsvētku brīnums saistīts ar negaidīto. Tā tas bija toreiz, bet, kā tas ir 
šodien? Ko sagaidi no Ziemsvētkiem? Kādas ir Tavas sirds ilgas vai lūgšanas? Domāju, ka katrs vēlamies 
piedzīvot dievišķā klātbūtni - Dievs ar mums - Dieva silto pieskārienu. Gribas personīgi saņemt eņģeļa vēsti. Būt 
skaisti piedzīvot PĀRSTEIGUMU, kas palīdz dzīvi saprast, kā arī Dievam vairāk uzticēties. Ziemsvētku 
pārsteigums: Tautai kas staigāja tumsībā, kas maldijās un apkārt klīda, nevienmēr ejot Dieva ceļus, Dievs sola, ka 
viņiem atspīdēs gaisma (Jes 9:1). Dievs sagādās tiem lielu prieku. PĀRSTEIGUMS Lielākais svētku pārsteigums 
un brīnums nav Kristus bērniņa piedzimšana, bet, ka Pestītājs piedzimst TEV. Jēzus ir Tavs Pestītājs! Šobrīd 
nedomāsim par kaimiņiem, neaizbildināsimies sakot: kur nu man, neesmu to pelnījis, citi ir labāki, jo skaidrs, ka 
Kristus dzimis arī tiem, bet sirdī ieslēdzi patiesību, ka Dieva Dēls nāk pasaulē Tevis dēļ, jo Tu esi Dievam 
svarīgs. Es Tevi tavā vārdā esmu saucis, tu esi mans, saka Dievs. PĀRSTEIGUMS Tavā dzīvē – neraugoties uz 
visām tās nepilnībām, tukšumu, pat tumsu - atspīd Dieva gaisma. Dievs ar Tevi. Tavā, kā arī manā tukšumā ienāk 
dievišķais ar savu gaismu un mieru. Pestītājs ienāk negaidītā vietā, pie negaidītiem cilvēkiem. Eņģeļu vēsts 
domāta Tev: Dievs ar Tevi. Lai Tas Tevi stiprina un iedrošina dalīties ar evaņģēlija vēsti tuvumā un tālumā. Vēlu 
jums šajos svētkos un 2018. gadā piedzīvot Dieva pārsteigumus! 
Gods Dievam augstībā!  
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala prāvestes vietas izpildītāja 
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Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes  
un savā vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts Svētkos!  

 Dievs lai sargā un svētī Latviju!   
 

7 minūtes 7os no rīta 365 dienas!  
     Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades diena.  Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm 
dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar mūsu latvju tautu.  Tā  kā 365 sekundes ir 6.08333 
minūtes iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu būtu vieglāk atcerēties.   



     Un, kas, ja mēs norunātu, ka visi LELBĀL locekļi, vai te dzīvotu Austrālijā, vai Latvijā, Venecuēlā vai 
Īrijā, katrs būtu lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7?  Ar pirmiem saules stariem lai celtos 
mūsu lūgšanas, vienotas ar mūsu tautu un ar Dievu, kuŗam pateicamies par šo dienu un katru nākamo!   
     Apbrīnojamā žēlastībā Dievs turpina svētīt mūsu latvju tautu visā pasaulē ar iespējām kopā sanākt un 
lūgt par citiem un ar citiem mūsu tautas brāļiem un māsām.  Latvijas Republikas Kultūras ministrija 
rakstīja: “Simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī 
aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, bērniem un jauniešiem.” 
Atsauksimies!   
     7 minūšu laikā droši, ka varam lūgt, lai Dieva Gars iedvesmo un dāvina radošas idejas un atklāj, kā mēs 
varam vēl vairāk kalpot, lai mūsu tautas bērni, jaunieši, sirmgalvji - katrs  izjustu mūsu un  Kristus 
mīlestību.  Lai katram atjaunotos cerība, ka patiesi mūsu vidū piedzīvojam dziesmas vārdus:  “Mēs viena 
tauta, viena saime…” 
     Dievs lai dāvina skaistus svētkus!  Būsim vienoti priekā, pateicībā un tautas mīlestībā!  Sāksim ar 
lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas Latvijai, bet ‘maksās’ mums tikai mazliet vairāk kā 42 stundas visu 
gadu – vienu darba nedēļu!  Nešaubieties, būs arī jums veltes no Tā, kas zina katra mūsu vajadzības un 
atbild žēlastībā.  Lūdzu, pierakstiet savas lūgšanas un pārdomas.  Ik pa laikam aicināšu ar rakstīto dalīties.  
Ja gadījumā mūsu Valsts svētku dienā tā noderētu iesākt paša lūgšanu, pievienoju vienu 18. novembrim.    
Ar Dieva svētību dosimies!  Uz tikšanos rītdien 7 no rīta!   

Jūsu 
+ Lauma Zušēvica 

Archibīskape 
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Talcinieki  Latvijai 
 
     Paldies visiem, kuri noziedoja spēļu mantas, 
atsaucoties uz mūsu draudzes priekšnieces Sandras 
Kalves ierosinājumu sagādāt spēļu mantas bērniem uz 
svētkiem Latvijā, kā arī par citām mantām, kuras tika 
nosūtītas uz Latviju.  Mēs nosūtījām kastes ar spēļu 
mantām māc. V. Biteniekam.  Vairākiem no mūsu 
draudzes locekļiem bija iespēja iepazīties ar māc. 
Bitenieku, kad viņš viesojās Milvokos un pastāstīja par 
sevi un par darbu ar savām draudzēm Latvijā.  Māc. 
Bitenieks rūpēsies, lai spēļu mantas nonāk ǧimenēs, 
kurām vajadzīgs atbalsts, īpaši svētku laikā, lai 
sagādātu bērniem gaišākus un priecīgākus svētkus. 
     Tika nosūtītas arī pakas ar drēbēm un apaviem 

pieaugušiem un bērniem, kā arī ar dvieļiem, palagiem, segām, un dzijām, uz Aglonu, Cīravu, Sv. Jāņa draudzi 
Rīgu un Vecsaules draudzi. 
     Kastes ar grāmatām tika nosūtītas uz Cīravas draudzi un karavīru bibliotēkām.  Paldies Aijai Burǧelei, Vilnim 
Strēlniekam un Līgai Strykowski par ziedoto naudu grāmatu sūtīšanai.  
     Paldies visiem, kuri palīdzēja pakas sapakot, un īpaši Don un Līgai Strykowksi, un Ivaram Zušēvicam, kuri 
palīdzēja pakas nogādāt uz paku pieņemšanas vietu. 

Maija Strēlnieks 
 



 

 
 
 
 
Daugavas Vanagu ziņas 

 
 
Sveiki, Vanagi un Vanadzes! 
 
14. oktobrī Milvoku DV apvienība svinēja savu 66. 
dibināšanas jubileju ar aktu Latviešu Namā. Svētbrīdi 
vadīja Draudzes priekšniece Sandra Kalve. Uzrunu 
deva viesis no Ročesteras (Ņujorkas štatā) -  DV ASV 
Vanadžu priekšniece, Līga Nutere, kura stāstīja par 
savu “karjēru” Daugavas Vanagu organizācijā un 
dalījās ar dažām idejām, kā iesaistīt jaunus biedrus, 
sevišķi no jaunās paaudzes. Sekoja lielisks trompetes 
koncerts, kuru sniedza Dr. Benjamins Aļļe no 
Minesotas, ar Ernesta Brusubārda III klavieru 
pavadījumu.  Liels paldies visiem, kuri palīdzēja ar 
akta rīkošanu un kuri piedalījās priekšnesumā!  
 
Savā ievadā, apvienības priekšnieks Andris Kursietis 
pateicās visiem, kuri sešdesmit sešu gadu laikā ir 
palīdzējuši vienā veidā jeb otrā, darbojoties apvienības 
vadībā jeb kā ziedotāji. 
 

Milvoku Daugavas Vanagu 
deju grupa “Metieniņš” 
(vadītāja Inta Veldre) no 17. 
līdz 19.novembrim piedalījās 
ikgadējos Tautību svētkos 
(Holiday Folk Fair International) 
ar L. Āboliņas “Četrpāru deju” 
un V.Birnbauma deju “No 
tautas dvēselītes”.  Pirmajā 
rindā no kreisās:  Ūve 
Strautmane, Eva Lauzums, 
Anna Strautmane. Otrajā rindā 
no kreisās: Astrīda Kaugars, 
Vita Wangall, Maija Inveiss, 
Līva Kalve, Inta Veldre, Sandra 
Bērziņa, Kaija Šļaukstiņš-
Byrkit, Sandra Mednis. Trešajā 
rindā no kreisās: Valdis 
Kaugars, Sigurds Strautmanis, 
Gunārs Vilciņš, Ēriks Puķīte, 
Miķelis Reynolds, Edgars 
Ezerietis, Krišs Mednis, Ian 
Hunt. 



************************************************************************************* 
Ierakstiet datumus Jūsu kalendāros! 2018. g. 20.-22. aprīlī Milvokos notiks Daugavas Vanagu ASV 68. delegātu 
sapulce, kurā piedalīsies DV biedri un viesi no visām ASV malām. Piektdien, 20. aprīlī, baznīcā būs 
Dievkalpojums un sapulces atklāšanas akts, ar Čikāgas Vīru Kora koncertu un saviesīgu vakaru. Sestdienas 
vakarā, 21. aprīlī, ir paredzēta balle Latviešu Namā, ar vakariņām un muzikālu priekšnesumu. Gan atklāšanas 
akts, gan balle būs atvērti plašākai publikai, ne vien DV biedriem jeb sapulces dalībniekiem. Tuvākas ziņas sekos. 
 
************************************************************************************* 

   Lūdzam ikvienu pievienoties                                                                                 

Daugavas Vanagu apvienību                                                    
Ziemasvētku ziedojumu vākšanas akcijai, 

Lai atbalstītu slimos un nespēcīgos bijušos legionārus invalidus 
Ziedojumi atskaitāmi no valsts nodokļiem un lūgti nosūtīt līdz 2018. gada 1. janvārim  

DV ASV kasierim: 
Ivars Zušēvics, PO Box 511249, Milwaukee, WI  53203-0211                                                                                         

Čeki rakstāmi uz: Latvian Welfare Assn. DV ASV, Inc. 
 
************************************************************************************* 
Daugavas Vanagu ASV zemes valdes vārdā, un 
Milvoku DV apvienības vadības vārdā novēlu Jums 
visiem priecīgus Ziemassvētkus, un laimīgu, veselīgu un 
ražīgu Jauno Gadu! Lai Dievs Jūs sargā, un arī lai 
sargā mūsu Tēvu zemi! 
 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 
Andris Kursietis 
DV ASV priekšnieks, 
Milvoku DV apvienības priekšnieks 
 

 

Ziedojumi / Donations 
 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Latvian Folk Fair Crafts (skat. vēstuli), Velga Turlais, Jānis & Sigrīda Stāks KOPĀ 
$3200.00 

Šī dāvana domāta, atminot daudzos aizgājušos tautiešus, kuri piestrādājuši, lai sekmīgi 
izdotos Folk Fair tirdziņš, kā arī kultūras izstāde, dejotājus, kā arī agros gados tos, kuri 
virtuvē pielika roku, gatavojot gardus ēdienus, gan saldas tortes, gan sāļus uzkožamos 
(atminos zosu cepeti un maizītes, gatavotas no noskrubinātiem zosu cepeša kauliem!) 
Dāvanu varētu izlietot svarīgākajām baznīcas uzturēšanas vajadzībām, piemēram jumtu 
segai, logu apsargāšanai, vai citām vajadzībām. 
Latviešu Folk Fair rokdarbu darītāji (Latvian Folk Fair Crafts) 
Mīlestībā, 
Mirdza Tocups 
(pielikumā $3,000.00 čeks) 



DRAUDZES ŠĶŪNĪŠA PĀRBŪVEI: Vitauts & Māra Beldavs $25.00 
 
DĀVINĀJUMI NO KAIJAS ZUŠĒVICAS & JOSH REINHARDT LAULĪBĀM: Barbara Havas, Annie Nguyen, 
Eduards & Kaija Petrovskis, Māra Rīteris, Ildze Rudzītis, Vilnis & Maija Strēlnieks, Ernests & Aina Venta, Kaija & 
Josh  KOPĀ $1,025.00 
 
ELVĪRAS LĒVALDES PIEMIŅAI: Aina Salinieks $50.00 
 
MĀRAS BERKĀNS PIEMIŅAI: Dzidra & Ken Sidesky $700.00 
 
INTAS ŠENIŅAS PIEMIŅAI: Monika Davenport Veldre $100.00 
 
ERNAS JANSONES PIEMIŅAI: Vitauts & Māra Beldavs $25.00 
 
DABAS KATASTROFĀS CIETUŠAJIEM: Miķelis & Tija Abuls, Daniel Davenport, George Davenport, Dzintra & 
Edvīns Erkmanis, Ēriks & Janae Kākulis, Vita Kākulis, Valdis & Sandra Kalve, Ēriks & Ināra Krūmiņš, Sandra 
Mednis, Māra Rīteris, Sigrīda & Jānis Stāks, Ralph & Janice Story, Vilnis & Maija Strēlnieks, Sarah Tolbert, Māra 
Zeps, Lauma & Ivars Zušēvics, dažādi  KOPĀ $2841.55 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 
Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Ruta Bieķēna meklē jaunu dzīvokli.  Ja ir informācija, kas viņai noderētu, lūdzu zvaniet viņai 414-353-
9080. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas, 
“copy/paste” gatavībā līdz 2018. gada 1. februārim uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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