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Dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . .
Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz kapsētu.
Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes
mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo.Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas
pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija
sagatavojušas. (Lk. 24:1) Ne jau starp ēdieniem būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr, var arī tā katrs
necenšas ar ko citu izdzēst nāves brutālās īstenības smaržas.”
Nāve ir ienaidnieks, kas savās pēdās atstāj daudz sāpju, postu, vientulības, un tomēr. Tie, kas sanāk
bērēs un pēc tam gādā, lai, kopā ēdot, cits citu varētu stiprināt? Viņi saprot, varbūt vēl tikai cer, ka tas

pašiem palīdzēs. Nāve ir aprīta uzvarā, jo Kristus ir augšāmcēlies, bet jau šīs dzīves ceļā piedalāmies šīs
nāves uzvarēšanā, sagatavojot “smaržīgas zāles”, ne jau vairs lai mirušo apkoptu, bet arī cits citu.
Parasti Lieldienu rītā dzirdam apustuļa Pāvila spēcīgos vārdus no viņa pirmās vēstules Korintiešiem:
“Pēdejais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve…Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais
ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vāŗds: nāve ir aprīta uzvarā. Kur, nāve, tava uzvara? Kur,
nāve, tavs dzelonis?” Nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir bauslība, bet, paldies Dievam, kas mums
dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (I Kor. 15:26 un 54-57) Viņa vārdi apliecina evaņģēlija
spēcīgo Kristus Augšāmcelšanās vēsti!
Varbūt, ka tiek atgādināts, ka Pāvila vārdi bija rakstīti pirms Kristus Augšāmcelšanās vēsts rakstiski
parādījās evaņģēlijos. Pāvils agri, jo agri norādīja uz to, ka jau sen senos laikos, Dievs bija paredzējis
visu. Arī nāves uzvaru caur pasaulē sūtīto Pestītāju. Pravieša Jesajas grāmatā, 25:8 lasām: “Uz mūžu
mūžiem viņš izpostīs nāvi, Kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem.” Gan pravietis Jesajs, gan Hozejs,
darbojās apmēram gados no 734. - 722. pirms Kristus. Hozeja grāmatas 13: 14 rakstīts: “No šeola es
atgūšu viņu, no nāves es viņu izpirkšu – kur gan tavs spēks, nāve? Kur gan tava sērga, šeol?”
Domāju, mēs katrs drošs, ka sakām paldies, Jēzu, par šo brīnišķīgo uzvaru un mūžīgās dzīvības
apsolījumu. Bet, ja nu tomēr lūdzam: Kungs, man tomēr liekas, ka esmu jau miris, mēģinot tālāk dzīvot
pēc tā nāves, kas manam mūžam piešķīra dzīvot jēgu! Ko tad? Nāk prātā mācītāja novērojums par
tiem, kas no mašīnām sērotāja mājā ienes skaisti sagatavotas maizītes, salātus, pīrāgus, varbūt sagrieztus
Aleksandra kūkas gabaliņus. Māja pildās smaržām, par dziedinošām zālēm top ikkatra dāvana, kas tiek
galdā celta. Vai varbūt arī tādos brīžos slēpjās atbilde sērās nonākušajam? Kad kopējs mīlestības
mielasts top par pretspēku nāvei?
Ir teksts I Jāņa vēstulē, kas reti tiek lasīts Lieldienu rītā. Šī sirmā apustuļa vārdi vēsta: “Mēs zinām, ka
esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus un māsas (sic), kas nemīl, paliek nāvē.” (I Jņ. 3:14) Mīlot cits
citu mēs jau šīs dzīves laikā atņemam nāvei tās milzīgo spēku mūs turēt savā varā vēl ‘dzīvi būdami’.
Jānis pārliecinoši saka: mēs zinām. Mēs zinām, jo Jēzus to teica! Jānim neaizmirstamos vārdos: “Patiesi,
patiesi, es jums saku: Kas tic, tam ir mūžība dzīvība. Es esmu dzīvības maize.” (Jņ. 6:47-48). Ir dziļa
gudrība un jēga bēru mielastiem, kā arī SvētajamVakarēdienam, ko varam saņemt – Viņu pieminēdami,
kas ir Augšāmcelšanās un dzīvība! Naktī pirms savas krusta nāves Jēzus zināja, ko piedzīvos, ko
pārdzīvos. Un Viņš pavadīja laiku kopā ar mācekļiem kopējā mielastā. Cik labi būt kopā ar citiem, kas
mūs mīl, jo sevišķi pirms smagiem pārbaudījumiem, vai pēc sāpīgiem zaudējumiem.
Kristietības pašos pirmajos gados kristieši bieži sanāca cits citu mājās uz dievkalpojumiem. Tie
nebija kā tagad, bet atskanēja lūgšanas, dziesmas, Dieva Vārdi. Varbūt slepeni tika nolasīta kāda
apustuļu vēstule. Notika mācības, un tad sekoja mielasts, ko vienmēŗ ievadīja Svētais Vakarēdiens. To
baudīja Viņu pieminēdami, kas to bija devis. “Mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves dzīvība, jo mēs
mīlam…” teica Jānis. Izrādās, ka kristīgā mīlestība ir nāves pretspēks!
No sērotāju mājas pamazām devās prom draugi, gandrīz vai katrs iznesot kādu tukšu paplāti. Vai
viņi paši manīja, ka sirdis tomēr nebija vairs tik tukšas? No tukšā kapa sievietas devās prom pirmajā
Lieldienu rītā un devās pasaulei vēstīt dzirdētos vārdus: “Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa
nav, viņš ir augšāmcēlies. (Lk. 24:5b-6a) “Steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšāmcēlies no
mirušajiem …tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa
mācekļiem.” (Mt. 28:7a un 8) Tukšā kapā palika smaržīgās svaidamās zāles, pasaule pildījās ar jaunu
dzīvības spēku! Nāve ir uzvarēta! Allelūja!
Māc. + Lauma

Ar šo no interneta skaisto sveicienu no sirds kopā ar ģimeni novēlu jums skaistus,
ar brīnišķīgi atjaunotu cerību svētītus Kristus Augšāmcelšanās Svētkus!
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Michelangelo‘s Pieta and our Lenten Journey.
A former Yale student, Kathrin Day Lassila shared how during a History of Art course Professor Scully
remarked that Michelangelo’s last sculpture looked shockingly clumsy for the renowned artist. Surely some
of the students were shocked, at the professor’s assessment, all of them were silent as he continued that,
although that might, indeed, be true, they needed to know that Michelangelo was nearly 90 when he worked
on the Pieta during the final two years of his life. So many of his skills were almost lost and yet he was
desperate to keep producing art to the end.

Professor’s Scully’s critique of the work was unforgettable, as his former student can testify. He point out
how “Everything about it has to do with death, yet in the arcing shape of the work there is a redemptive
allusion to the circle of life, summoning an image of “one great neoplatonic circle in the sky.” As
understood by some in early Christianity, neoplatonism holds that all existence consists of emanations from
the One with whom the soul may be reunited. So the professor, while examining death and critiquing it,
was actually revealing his conviction that Christ’s death, ultimately, will not possess Him.
Do you see what the professor saw? Look at Christ’s face. Where does He seem to be gazing. Look at
his mother’s left hand. It is open, as if through all of her sorrow and pain, she knows. She is, as if, offering
her Son back to His Father. Did she know He would conquer death and return to life, His soul reunited
with the One who gave Him life? Michelangelo named this work the Pieta, which means pity or
compassion in Latin. Compassion. To suffer with. Mary with her Son, He, our Lord Jesus Christ with each
of us. Only love can explain such a willingness.
This year Lent begins on Valentine’s day and Easter will be on April’s Fools’ day. That has not
happened since 1945! Ash Wednesday it will be so appropriate to speak of the various kinds of love we
celebrate on Valentine’s day. Who will be ‘fooled’ on Easter morning, the day we celebrate Christ’s
resurrection if not death itself! Death and sin, its cause. As we journey through the six weeks, perhaps we
each can learn something more about Michelangelo and his last sculpture. Perhaps our eyes fool us into
thinking we can just quickly glance at the work and move on. Lent is a good time to contemplate more
deeply not only about the sculpture, but how Christ’s redemptive love brought Him to the cross, death, into
the arms of the woman who have Him birth, and in only three days, back to the Father, who sent Him.
With you in prayer as we journey together toward an amazing Easter morning –
Pastor + Lauma
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Draudzes 2018.gada 25.februāra Pilnsapulces Dienas Kārtība
1. Svētbrīdis-Archibīskape Lauma Zušēvica
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
3. 2017.gada protokola izlasīšana, lasīšana un pieņemšana.
4. Ziņojumi:
a) Archibīskape Lauma Zušēvica
b) Draudzes priekšniece - Sandra Kalve
c) Dāmu komitejas priekšniece - Kaija Petrovska
d) Kasiere - Sandra Mednis
e) Apsaimniekošanas kasiere - Kaija Zušēvics
f) Talcinieki Latvijai - Maija Strēlnieks
g) Dūriens pie dūriena - Sigrīda Stāks
5. 2017.gada budžeta izpildīšanās.
6. 2018.gada budžeta pieņemšana.
7. Padomes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
8. ALA kongresa dalībnieku apstiprināšana.
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.

Lūdzot Varoni par varoņiem!
Mīļā draudze!
Nāk marta mēnesis, kurā svinam Oskaru Kalpaku un mūsu tautas varoņus. Cik mūsu mazajai
tautai tādu daudz! Ne visi mūsu valsti aizstāvēja vai sludināja, izlejot asinis. Mēs arī atceramies
varoņus kuri ar vārdu nesa un nes Latviju uz priekšu, varoņus kā Dainu tēvu Krišjāni Baronu,
prezidentu Kārli Ulmani, mūsu gleznotājus, dzejniekus, rakstniekus, komponistus, dziedātājus
un visus, kuri savās dzīvēs ir ieslēguši Latvijas mīlestību. Šoreiz, atšķirībā no citām reizēm,
raksta vietā gribu ar jums kopā lūgt:
Mīļais debesu Tēvs, lūdzam pateicībā par visiem varoņiem, mūsu pašu latviešu brīvības
cīnītājiem, kā Oskaru Kalpaku, prezidentu Kārli Ulmani, un citiem, kuri drosmīgi gāja cīņās un
vadīja valsti, arī tad, kad zināja, ka ir stiprā mazākumā un cīņa nebūs viegla. Par varoņiem
nepiedzimst, par tiem kļūst apstākļu vadīti. Tādēļ paldies par ikkatru, kurš cīnās šodien, lai arī
šajā zemē mēs varam dzīvot mierā un būt drošībā, plānojot un dzīvojot savas dzīves.
Mēs daudz savās dzīvēs, debesu Tēvs, sastopam varoņus, kuru rokās nav ieroču, bet gan miera
zizlis. Mēs lūdzam par cilvēkiem, kuri rāda piemēru, kā katru dienu strādājot maizes darbu var
par varoņiem būt! Vai tas skolotājs, vai policists, vai ugunsdzēsējs, vai ārsts ātrās palīdzības
mašīnā.
Debestēvs mēs lūdzam par drošību pasaulē, Latvijā un Amerikā.
Dod mums spēju koncentrēties uz labo, ne slikto, uz to, kas vieno, ne to, kas šķeļ.
Lūdzam, lai varam sekot mūsu varonim, Jēzum. Liecini Viņa mīlestību, to liecini mums lūdzot par
visiem tiem, kuri šobrīd cīnās, gan ar slimībām, gan ar bēdām, vientulību un sāpēm - gan
miesīgām, gan dvēselīgām.
Ģimene ir ikkatra svētība, tā arī mēs, mūsu plašākā Baznīca un mūsu pašu draudze tepat
Milvokos esam ģimene. Lūdzu, debesu Tēvs, stiprini mūs visus un liec mums just viens otra
rūpes un mīlestību.
Mīļais debesu Tēvs, esi pacietīgs ar mums, kad, ejot cauri bēdām, esam nemierā un daudz
prasām ‘kāpēc’?
Tomēr zinām, ka tā visa ir Tava griba un Tu par mums ticīgajiem rūpējies un gādā par mūsu
dvēselēm. Tāpēc arī gribam Tevi lūgt ar Tava dēla, Jēzus, mācītiem vārdiem “Mūsu Tēvs
debesīs..........
Lai ik katras ģimenes varoņi nekad netiktu aizmirsti un viņu piemiņa veido jūsu varonīgās sirdis,
kuras tad ir gatavas kalpot mūsu Pestītājam!
Mīlestībā,

Sandra Kalve
Milvoku Draudzes Priekšniece

DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI
(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta)

4. februārī

11. februārī

dievkalpojums ar uzrunu bērniem. Seko draudzes „kungu komitejas“ rīkotās „Čilī
pusdienas“! Visi ziedojumi par labu bērnu un jauniešu stipendijām, mācoties vai
nometņojot Gaŗezerā.

Seko dāmu komitejas gada sapulce!
dievakalpojums ar uzrunu bērniem. Seko Daugavas Vanagu gada sapulce.

14. februārī

7:00 vakarā. Lielās lūdzamās dienas vakara
dievkalpojums Pelnu trešdienā.
Kristus ciešanu laika iesākums . . . .

18. februārī

angļu valodas dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu
bērniem.
English worship with Holy Communion and a children‘s homily.
Bible study follows.
dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Seko pusdienas, draudzes
pilnsapulce un draudzes saiets. Pusdienas rīko „Talcinieki Latvija!

25. februārī
1. martā
4. martā
6. martā
11. martā

11:00 Pensionāru sanāksme.
dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem
7:00 draudzes padomes sēde
Pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu leģionāru piemiņas dievkalpojums. Seko
pusdienas Daugavas Vanagu izkārtojumā.

18. martā
23. martā

dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem.
English worship service with Holy Communion and a children‘s homily. Bible study
follows.
5:00 - 7:00 vakarā Pankūku vakariņas baznīcā.

25. martā
27. martā
29. martā

Pūpolu svētdienas dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem.
Imanta Dimanta koncerts Latviešu namā: 6:00 tikšanās un uzkodas, 7:00 koncerts.
7:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu un jauniešu līdzdalību.

30. martā

7:00 vakarā Lielās piektdienas
dievkalpojums latviešu un angļu valodā ar
dievgaldu. Bilingual Good Friday service with
Holy Communion.

1. aprīlī

8:00 Kristus augšāmcelšanās rīta dievkalpojums latviešu valodā ar uzrunu
bērniem!!!

No 9:00 līdz 11:00 Milvoku tautas deju kopa „Metieniņš“ visiem piedāvā brokastis!
Please come join us for breakfast on Easter Sunday between 9 a.m. and 11 a.m.
Breakfast is prepared by members of the Folk Dancing group „Metieniņš“ but is meant for all!
1. aprīlī

11:00 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums angļu valodā
11:00 Easter morning worship service in English with Holy Communion and a
children‘s homily.

3. aprīlī
5. aprīlī
8. aprīlī
15. aprīlī

7:00 draudzes padomes sēde.
11:00 Pensionāru biedrības saiets.
10:00 dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.
10:00 dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem un Svēto
vakarēdienu. Seko Bībeles stunda Ralph Story vadībā.
English worship service with Holy Communion and a children‘s homily. Bible study
follows.
Sveicam Milvokos ASV Daugavas Vanagu delegātu sapulci un Vanadžu salidojumu! Lai Dievs
svētī! Atklāšanas dievkalpojums piektdienas vakarā 20. aprīlī, plkst. 6os. Vada māc. Dāgs
Demandts. Visa draudze aicināta! Tūliņ sekos DV delegātu sapulces atklāšana un koncerts!
Dziedās „Čikāgas vīru koris“! Atzīmēs Latvijas Simtgadi. Visi aicināti!

20. aprīlī
29. aprīlī

6:00 vakarā dievkalpojums (visiem!) māc. Dāga Demandta vadībā.
Seko atklāšana un koncerts.
22. aprīlī nenotiks dievkalpojums, skat. 20. aprīli.
10:00 dievkalpojums ar uzrunu bērniem un Svēto vakarēdienu.

1. maijā
3. maijā
6.maijā
12. maijā
13.maijā
20.maijā

7:00 vakarā padomes sēde.
11:00 Pensionāru biedrības sanāksme.
Dievkalpojums
11:00 Skolas noslēgums un draudzes pavasara sarīkojums
Dievkalpojums
Dievkalpojums

3. jūnijā

Draudzes pikniks pēc dievkalpojuma.
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LAULĪBAS

2017. gada 2. septembrī mūsu dievnamā salaulājās

Kaija Zušēvica un Josh Reinhardt
No sirds apsveicam abus un lūdzam, lai Dievs vienmēr un visur mīlestībā svētī kopējo mūža ceļu.
“Ir mīlestība saulei māsai, ko sirdīm izvēlējies Dievs.
Tām dzīves stundām zelta krāsa, kas dzirkstij lika iedegties
Par mūža ugunskuru siltu, Mest dienām pāri staru tiltu.”
(N. Kalniņš)

We rejoice with and congratulate

Kaija Zusevics and Josh Reinhardt
who were married in our Church on September 2, 2017.
We pray God always blesses their marriage with love, friendship, and joy enough to share!
“Three things will last forever—faith, hope, and love—and the greatest of these is love.”
(I Cor. 13:13)
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SĒRU ZIŅAS
Todd Skulte
dzimis 1958. gada.19. novembrī
miris 2018. gada 19. janvārī
Dziļi sēro sieva Irisa, bērni Phillip, Larissa un Aleksandra ar ģimenēm.
Pēdējos gados Todd un Irisa īpaši priecājās un Dievam pateicās par saviem mazbērniem.
No sirds izsakam līdzjūtību un lūdzam, lai Kristus augšāmcelšanās stiprina un
atjauno cerību. Viņa miers lai ieplūst sirdīs un liek izjust Viņa mīlestību.
Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3: 16)
“Ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs – tāda ir mūsu ticība – arī dzīvosim ar Viņu!” (Rom. 6:8)

Rasma Gīlis
dzimusi Bērzone

dzimusi 1929. gada 4. aprīlī
mirusi 2018. gada 26. janvārī
Rasmu mīlestībā piemin un nekad neaizmirsīs viņas mirušā vīra, Oļģerta māsa Ināra Upīte ar ģimeni, viņas
mirušās māsas Sarmītes Greenwood ģimene, krustmeitas Aija Jantz (dzimusi Upīte) un Indra Brusubārda ar
ģimeni. Lūgšanās pieminam arī viņas mirušo māsu Maiju Lapiņu. Rasma Gīlis ļoti pietrūks draugiem, jo
sevišķi Mārai Zepai un tiem, kas ar viņu kopā ilgus gadus dziedāja korī.
Dievs lai dod, ka viņa dzied Viņam jaunu dziesmu, Debesu valstībā iegājusi.

Par ko draudzes padome domā un lemj’
1. Svētbrīdis - Archibīskape Lauma Zušēvica
2. Iepriekšējās sēdes protokola nolasīšana
3. Ziņojumi:
a. Archibīskape Lauma Zušēvica
b. Draudzes priekšniece – Sandra Kalve
c. Dāmu komitejas priekšniece – Kaija Petrovska
d. Kasiere – Sandra Mednis
e. Apsaimniekošanas kasiere - Kaija Zušēvica
f. Talcinieki Latvijai - Maija Strēlnieks
g. Apsaimniekosana – Ruta Bieķēns
h. Draudzes mācītāja meklēšana un vakances piepildīšanas protokols un kārtība Archibīskape - Lauma Zušēvica
4. Draudzīgais Aicinājums 1/28 un draudzes atbalsts.
5. Dažādi jautājumi
Jaunākais, kas noticis draudzes saimniecībā, ir nepieciešamība ielikt jaunu krāsni vecās vietā. Esam jau
sarunājuši Conditioned Air Design, Inc., kuras tāme bija pieņemamā cenā - $2,987.
Esam arī priecīgi paziņot, ka pēc pilnīga Latviešu nama pārdošanas Pēteris Kainašs ir piekritis būt par
mūsu draudzes dievnama saimnieku. Paldies Dievam par Pēteri!
Dr. Priekšniece, Sandra Kalve
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DEŽURANTI UN PĒRMINDERI
4. februārī
11. februārī
14. februārī (7:00)
18. februārī
25. februārī
4. martā
11. martā
18. martā
25. martā
29. martā (7:00)
30. martā (7:00)
1. aprīlī (8:00 no rīta)
1. aprīlī (11:00 no rīta)
8. aprīlī
15. aprīlī
20. aprīlī (6:00 vakarā)
22. aprīlī

Dainis Sīka, Miķelis Abuls
Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš
Aina Venta, Māra Rītere
Vitauts Beldavs, Laura Beldava
Andris Jaunbērziņš, Zīle Rudzīte
Edvīns Erkmanis, Ginta Ose
Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics
Andrejs Junge, Monika Veldre
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
Aina Venta, Māra Rītere
Vitauts Beldavs, Laura Beldava
Dainis Sīka, Miķelis Abuls
Andrejs Junge, Monika Veldre
Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš
Edvīns Erkmanis, Andris Jaunbērziņš,
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
(nenotiks dievkalpojums/no church service)

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

29. aprīlī
6. maijs
13. maijs
20.maijs

Gunārs Vilciņš, Zīle Rudzīte
Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics
Dainis Sīka, Miķelis Abuls
Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš

Kārlis Rudzītis
Dave Steingart
Māris Rūķis
Pēteris Burğelis

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»
TALCINIEKI LATVIJAI
Svētku laikā mūsu draudze saņēma svētku sveicienus un pateicības par atbalstu no Liepājas Krusta
draudzes, Sv. Jāņa draudzes Rīgā, Vecsaules draudzes, Velku Biedrības un Vestienas pamatskolas.
No Aglonas saņēmām skaistu ar roku zīmētu kartiņu, ar sekojošiem vārdiem: “Es iededzu svecīti . . .
Ar šo gaismu un savu Mīlestību gribu apskaut visus cilvēkus, kuri ir domās un sajūtās kopā ar mums
Latvijā . . .”
Saņēmām arī fotogrāfijas un sekojošo kartiņu no Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja draudzes zupu virtuves.

Māc. Bitenieks, kurš pie mums viesojās rudenī, un aprūpē trīs draudzes Latvijā, pateicās mums par
sešām pakām ar spēļu un citām mantām, ko saņēma decembra sākumā, un kuras tiks izdalītas bērniem
Ziemassvētkos.
Maija Strēlnieks
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dūriens pie Dūriena – 10 gadi!!
Pirms desmit gadiem, Sandra Breņķe piedāvāja šūšanas klases (“quilting”) reizi mēnesī. Astoņas
sievietes tūliņ atsaucās. Sandra mums mācīja “quilting” pamatus. Galvenais mērķis bija šūt sedziņas
jaunpiedzimušiem bērniņiem Latvijā. Desmit gadu laikā 20 sievietes ir izšuvušas vairāk kā 60
sedziņas!!! Pēdējos gados sedziņas sūtam Dr. Ramonai Irbei (dr. priekšnieces Sandras Kalves māsai).
Dr. Irbe strādā slimnīcā Kuldīgā, kur dzimst vairāk kā 600 bērnu katru gadu. Viņa izdala sedziņas
jaunpiedzimušiem bērniņiem.
2017.g. oktobrī mēs aizsūtījām 18 sedziņas. Fotogrāfijas no visām sedziņām var redzēt baznīcas lejas
telpās pie sienas. Grupā arī ir ieskaitītas divas adītājas, kas ziedo savas gatavotās bērnu čībiņas un
cepurītes Kuldīgas bērniņiem.
Lejas telpās arī atrodās Dūriens pie Dūriena plakāts. To Ingrīda Langlois (dzim. Breņķis) izdomāja,
izšuva un uzdāvināja mūsu grupai. To var atrast pie sienas baznīcas lejas telpās.
** Grupa labprāt gaida jaunas šuvējas. Atved savu šujmašīnu un sāksim šūt!! Piezvani Sigrīdai Stākai
ar jautājumiem. 414-964-7244

Stitch by Stitch – 10 years!!
Ten years ago, Sandra Brenkis offered monthly quilting classes. Eight women immediately joined the
group. Sandra taught quilting basics. The main goal was to create quilts for newborns in Latvia. In the
last 10 years, 20 women have created more than 60 baby quilts. In recent years, the group sends the
quilts to Dr. Ramona Irbe (church President Sandra Kalve’s sister). Dr. Irbe works in a hospital in
Kuldiga, where over 600 infants are born every year. She presents the quilts to the newborns.
In October, 2017 we sent 18 baby quilts.
Photographs of all the quilts are posted
on the wall in the lower level of the
church. Our group also has two
participants that knit either baby booties
or baby hats. The ones made in class are
donated to the newborns in Kuldiga.
The lower level also shows a Duriens
Pie Duriena / Stitch by Stitch wall
hanging. This was designed, sewn and
presented to the group by Ingrida
Langlois (Brenkis).

Fotografijā redzamas: Kaija Petrovska, Ērika Blija, Vita Kākulis,
Sandra Bērziņa, Sigrīda Stāka, Inese Ezeriņa, Līga Strykowski un
Inta Veldre
<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Daugavas Vanagu ziņas
Latvijas simtgade ir klāt! Daugavas Vanagu ASV zemes valdes vārdā, un Milvoku DV apvienības vadības
vārdā novēlu Jums visiem laimīgu, veselīgu un ražīgu Jauno Gadu! Lai Dievs Jūs sargā, un arī lai sargā
mūsu Tēvu zemi!
*************************************************************************************
Milvoku Daugavas Vanagu apvienības un Vanadžu kopas GADA SAPULCE notiks 2018. gada 11. februārī pēc dievkalpojuma, Milvoku Sv. Trīsvienības baznīcas telpās.
Darba kārtība:
1.
Sapulces amatpersonu vēlēšanas
2.
2017. gada sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
3.
Apvienības un vanadžu kopas valdes un revīzijas komisijas ziņojumi
4.
2018. gada budžeta projekts
5.
Apvienības amatpersonu vēlēšanas
6.
Dažādi jautājumi un ieteikumi – nākotnes darbība
Jautājumi? Lūdzu zvaniet vai rakstiet apvienības priekšniekam A. Kursietim:
(414) 617-4455; a.r.kursietis@gmail.com

Ierakstiet datumus Jūsu kalendāros! 2018. g. 20.-22. aprīlī Milvokos notiks Daugavas Vanagu ASV 68. delegātu
sapulce un 64. Vanadžu salidojums, 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 vai sapulces dalībniekiem.
Tuvākas ziņas sekos.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis

DV ASV priekšnieks, Milvoku DV apvienības priekšnieks

SIMTGADES VIESTURNEJA
*********************************************************************************************************

CENTENNIAL CONCERT TOUR

Daži augām Latvijā, daži ārpus tās, bet
mūzika mūs vieno! Esam starptautiskā
latviešu “post-folk” grupa “ImantaDimanta
un draugi”. Piedāvājam mūsdienīgu tautas
dziesmu koncertu
“Skaista mana tēvu zeme”, visām
paaudzēm un gaumēm. Lai skan latvju
dziesmas ASV, lai mūs sadzird un iepazīst
visi! Vienosimies dziesmā un dejā uz Latvijas
simtgadi!
Some of us were born in Latvia, some of us
in the Latvian diaspora, but music unites us!
“ImantaDimanta and Friends” is
an international Latvian “post-folk” band with
indie folk and bluegrass influences. Join us
for a Latvian folk song concert for
all ages and musical tastes. Let Latvian
music bring us together in the year of the
Latvian Centennial!

March 27: MILWAUKEE, WI
Latvian House of Milwaukee
8845 West Lynx Ave.
Milwaukee Wisconsin 53225
6:00pm: Wine and appetizers
7:00pm: Concert.
Sponsored by:
American Latvian Association

Ziedojumi / Donations
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Valdis & Sandra Kalve $100 (pateicoties par draudzes telpām, izmantotas Sandras
darba vietas sanāksmei)
JĀŅA, EMILIJAS, KĀRĻA & AUSMAS STRADIŅU, JĀŅA & JŪLIJAS DRUVASKALNS PIEMIŅAI: Ingrid &
James Herrick $200.00
DŪRIENS PIE DŪRIENA GRUPAI: Valdis & Sandra Kalve $500
Labi zināt – lūdzu paziņojiet adrešu maiņas Tijai Abuls (tabuls@att.net vai 2910 Pomona Ct, Brookfield, WI
53005) laicīgi, lai Jūsu draudzei nav jāmaksā soda nauda pastam par atgriezto pastu. Paldies.
Good to know – please give Tija Abuls (tabuls@att.net or 2910 Pomona Ct, Brookfield, WI 53005) your address
changes ASAP, so that your congregation isn’t charged for returned mail. Thank you.
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vārdā,

Sandra Mednis

Kasiere / Treasure

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas,
“copy/paste” gatavībā līdz 2018. gada 1. maijam uz e-pastu inta.veldre@gmail.com.

LATVIAN EV. LUTHERAN

Non-profit Org.
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