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GAIDOT
Bija ceturtdiena, 22. novembris. ASV svinēja Pateicības dienu. Šajā iemīļotajā dienā lielceļi, lidostas un
vilcieni ir pārpildīti ar tiem, kas dodas mājās pie savām ģimenēm. Arī es gaidu savējos.
Domās aizceļoju līdz Jāzepam. Ar kājām noiet 80 jūdzes no Nācaretes līdz Betlēmei droši, ka viņam nebija viegli, kur
nu vēl Marijai, esot tik tuvu stundai, kad bija lemts piedzimt viņas bērniņam, Dieva Dēlam. Betlēmē viņus negaidīja
mielasts, bet pienākums izpildīt valsts pavēli. Un Jāzepam bija vēl viens uzdevums- gādāt par Mariju un par Jēzu, Kristus
Bērnu.
Nupat nosvinētajā Latvijas simtgadē mums visiem atskanēja šīs
valsts aicinājums atgriezties mājās. Daudziem ļoti pietrūkst Latvijas
un savu mīļo, kas tur dzīvo. Pietrūkst Latvijas arī vairākiem mūsu
Baznīcas garīdzniekiem un garīdzniecēm, Virsvaldes, draudžu
locekļiem, kas kalpo tālu no dzimtenes. Līdz ar mūsu Baznīcu,
Dievam pateicos par viņiem un izlūdzos katram stiprinājumu un sirds
mieru, kā arī mums visiem gudrību izprast šo laiku un zināt, kā
palīdzēt.
Tik daudzi atrodas prom no savām mājām, tie tapuši par bēgļiem vai par bezpajumtniekiem. Arī viņi kā
Jāzeps grib pildīt savu pienākumu un gādāt par savām ģimenēm. Tie ilgojas atrast drošu vietu, kur savus
bērniņus aizsargāt, lai katrs no viņiem varētu izaugt stiprs un kā Jēzus “pieņemties gudrībā, augumā un piemīlībā
pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2:52) Lai tā notiek! Pateicos katram, kas ziedojuši, lai šie lūgšanu vārdi pārtaptu
darbos un svētītu tos, kas šajā gadā smagi cietuši dabas katastrofās, plūdos, ugunsgrēkos vai cilvēku grēka
un ļaunuma radītās briesmās. Pateicos Dievam, ka mums ir ko dot!
Te Pateicības dienā mielasts daudzām ģimenēm iesākās ar lūgšanu. Arī tad, kad to ikdienā nedara. Prātā
nāk joks par mācītāju, kas tika uzlūgts uz vakariņām. Kad visi sāka sniegties pēc ēdiena, mācītājs prasīja
blakus sēdošajam zēnam, vai pirms ēšanas viņi parasti neizlūdzās Dieva svētību? Zēns drošsirdīgi atbildējis,
“O, nē, mums tā nav jādara. Mūsu mamma ļoti labi prot cept!”

Arī mana mammiņa ļoti labi mācēja cept un vārīt! Zinu, es tā nespēju, bet pirms sāku šaubīties, sirdī atkan
viņas balss: “Tā bija tikai Tavās atmiņās…” Dzīvot atmiņās bīstami, aizmirst pagātni nedrīkstam.
Daudziem atmiņas kļūst spilgtākas tieši šinī laikā, ko Baznīcā atzīmē kā Adventi. Daudz runājam par
gaidīšanu, citi jau par Ziemsvētku prieku, jo ģimenes būs kopā. Bet kādiem tas tā nebūs, citiem dziļi pietrūks
tie, kas reiz bija un svētīja ar savu mīlestību. Kristus mieru izlūgsimies viņiem, līdz ar ticību Viņa
apsolījumam, ka reiz būs mielasts, kur atkal tikties. Kad Pestītājs pie galda aicinās:
“Nāciet, viss sataisīts.”
Dievs zina, cik daudzi Viņa bērni cīnās ar depresiju, dāvināsim viņiem savu laiku, uzklausīsim viņu bēdas.
Un tiem, kas noguruši, cenšoties radīt ‘perfektos’ Ziemsvētkus, dziedinoši atgādināsim, ka tikai vieni tādi
Ziemsvētki jebkad ir bijuši! Tiem, kas kļuvuši sarūgtināti un saka, ka pasaules komerciālisms nozadzis
viņiem īstos svētkus, vēstīsim: “Nāciet, viss ir sagatavots!” Dievnamos svētā eņģeļa vēsts arī šogad atskanēs:
“…Jums Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, tas Kungs!”
Mūsu Pestītājs šķērso robežas, laikmetus, visdziļākās aizas, pat to, ko grēks radījis, lai tiktu pie mums!
Paldies Dievam par mūsu Baznīcu un katru tās draudzi! Zinu, cik daudz lielā labestībā un priekā esat devuši,
lai citiem būtu kāda dāvana zem eglītes, ne tikai nobirušās skujas.
Ak, es droši vien dotos tās satīrīt! Gaidot ģimeni vai viesus, es parasti tīru. Mana ģimene, jūs vairāki
varētu liecināt, ka tā tiešām ir.  Gribu, lai visi justos gaidīti, lai viss būtu
kārtībā. Kā arī pasaulē? Zinu, saviem spēkiem nevaru radīt pasauli, kuŗā
patiešām viss, viss būtu kārtībā! Kuŗā katrs aptvertu, cik labi lūgt piedošanu
un to saņemt no Kristus un no citiem. Kā daudz no jums, arī es ilgojos
pēc pasaules, kuŗā katrs būtu mīlēts, atbrīvots no visām bailēm vai sāpēm.
Kuŗā neviens nejustos salauzts. Kuŗā neviens tīšām otram nedarītu pāri.
Zinu, to spēj tikai Dievs. Reiz bija tāda pasaule bez grēka un ļaunuma. Tajā
viss bija svētā, dievišķīgā kārtībā! Šo pasauli Dievs mīlestībā atjaunoja caur
Jēzu Kristu, kurš visu dara jaunu caur atjaunotiem Dieva bērniem! Jau
ceturtajā gadsimtā Baznīcas tēvs Atanāzijs to atzina, sakot: “Viņš kļuva par to, kas mēs esam, lai mūs varētu
pārvērst par to, kas Viņš ir!”
Jā, Dievs ir varens savā žēlastībā un mīlestības spēkā! Viņš ir Dievs, kas stāv nomodā pār mums, kā šajā
brīnišķīgajā gleznā to dara Jāzeps. Dus pārgurusī Marija un viņas svētais Dēls. No Kristus Bērniņa izstaro
gaisma, ilgi gaidīta pasaules cerība. Jāzepa rokas saliktas lūgšanās. Vai viņš gaida zīmi no Dieva, kad būs
laiks doties mājās? Vai kur tālāk? Vai viņš lūdz svētību nezināmai nākotnei? Mēs arī to lūdzam. Nāk Jaunais
Gads un tas būs pārmaiņu pilns, bet arī to vadīs Dieva žēlastības
un gudrības spēks. Sūtu sveicienus māc. Jānim Ginteram!
Viņam lai Dievs pašķir ceļu pie mums un svētī arī viņam
pārmaiņu pilno laiku!
Drīz mums visiem būs klāt gaidītie Ziemsvētki un 2019. gads.
No visas sirds jums mīlestībā novēlu skaistu gaidīšanas laiku un
svētus, priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus! Paliksim
nomodā jaunajā gadā par mūsu Baznīcu, tautu un sevi pašiem!
Turēsimies kopā lūgšanās! Katrs gads nes savu izaicinājumu,
svētību, kaut ko jaunu, caur ko arī mēs topam pārvērsti mūsu
Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgi dzīvā klātesamībā! Augsim Viņā!
Viņam vien lai ir gods, slava un mūsu pateicība mūžīgi!
Priekā, Kristus mīlestībā un lūgšanās ar jums kopīgi gaidot!
Jūsu

+ Lauma
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Latvijas Simtgades gaidās top bērnu
sveicienu māksla laikrakstā "Latvietis" lasām, ka “2018. gada
10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece
Japānā Dace Treija-Masī viesojās Šizuokas
prefektūras Bērnu slimnīcā Japānā, lai
nogādātu
Latvijas
Bērnu
klīniskās
universitātes
slimnīcas
pacientu
zīmējumus…
Košie,
dzīvespriecīgie
zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades
gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums
Šizuokas slimnīcas bērniem, novēlot drīzu
atveseļošanos. Šizuokas bērnu slimnīcas
direktors Kisaburo Sakamoto un vēstniece
bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi
zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas
labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju
velti!
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas Simtgadi
atzīmējot, varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties veselību, Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni
katram tās bērnam? Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju uz dēļa, es domāju par nākotni.
Kādas debesis būs nākotnē?”
Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā debesīs parādās gan zvaigznes, gan
mākoņi, gan balons ar trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās, kas Latvijas klusā naktī
debesis piepilda un liek cilvēkam izbrīnā apklust, un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru lūgšanu.
Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas nākotni? Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai
priecīgi mākoņi, kas, šķiet, vēsta - tuvojas gaiša, cerīga nākotne, ne tumšas, vētrainas dienas. Un
balons ar trīs sirdīm? Debesis bez mīlestības nav iedomājamas, ja Latvijai gribam novēlēt nākotni,
kurā gribētos dzīvot.
Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs;
bet lielākā no tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība,
un tik liela, ka no tevis tā prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved tuvāk Pestītājam;
cerība - tā tevi uztur svētceļojumā un dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš par šīs
mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj sev vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ
tā ir vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!
Domājot par nākotni un Latviju tās Simtgadē, lūgsim līdz ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis
nestu mieru - kā naktī klusā zvaigžņu sega - un pateicības pilnu prieku debesīs, sveicot baltos
mākoņus saules apmirdzētās dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu ticības, cerības
un mīlestības svētītas!
Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis,
saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna
acīm lai šī nākotne taptu par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās - visur, kur latvju tauta
dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi esam zem

vienas debess un mums visiem viena nākotne! Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un prieks,
sagaidot Latvijas Simtgadi!
No sirds apsveicu arī jūs - ikvienu mūsu Latvijas 100. dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem,
kas reiz dziļā ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības ieceri! Viņi no sevis deva visu, lai vēl
100 gadus vēlāk mēs viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt un kopā strādāt, lai
tuvumā un tālumā - kur vien latvju tauta pulcējas - debesis arī nākotnē vēstītu: "Dievs ir svētījis un
svētī Latviju!"

+ Lauma
Archibīskape
LELBāL
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2018. gada Ziemsvētkos
Dieva mīlestība, Sv.Gara sadraudzība un Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. Āmen.
“Viņš nāca pie savējiem , bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu uzņēma,
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa ev. 1,11-12)

Mīļā LELBA pieņemsim Dieva vārdu ne tikai ar ausīm bet arī ar sirdi!!!!
Mīļais Dievs,
dāvā mums Savu Svēto Garu,
ka vārds, ko esam dzirdējuši
nonāktu līdz mūsu sirdīm,
ka mēs, Tavus vārdus
uzklausīdami,
tos pieņemam un tiem ticam,
par tiem priecājamies un tajos
rodam
mierinājumu tagad un mūžīgi.
Sludināto vārdu dzirdēja daudzi – citi paklausījās un neuzņēma, citi uzņēma – un saņēma varu kļūt par
Dieva bērniem. Kas par neiedomājami lielisku stāvokli: Nabaga cilvēks, nespēcīgs un grēcīgs dzird par
Jēzu, sāk Viņam ticēt un kļūst par Visuvarenā Dieva bērnu! Dievs bezgala lielais un majestātiskais, kļūst
tik tuvs kā tēvs.
Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās tradīcijas, bet
Kristus vienmēr ir palicis tas pats.
Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir lielāka par vislielāko tumšumu un naidu zemes virsū. Viņa
mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi gan šīs dzīves, gan mūžības jautājumiem. Dieva labā vēsts atskan:
”Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: Jo jums šodien Pestītājs
dzimis.” Pat vistumšākā dzīves brīdī – nebīsties, jo tavs Pestītājs ir tev klāt! Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts!

Atgriezīsimies atkal pie Dieva un Viņa svētā vārda un lūgsim Dievu, lai Viņš piedod mums mūsu kļūdas un
dod mums jaunas sirdis, kas kalpo Viņam īstā dzīvā ticībā un dedzīgā Kristus mīlestībā.
Mīļa LELBA, tas ko dodam no savas dzīves Kristū un no Kristus dzīves mūsos, vienmēr bagātina, iedvesmo
un ceļ. Betlēmē Dzimušais ir visa labā un katras svētības avots, ieskaitot šo jauno posmu LELBAs dzīvē.
Dāvināsim sevi Viņam, lai šis avots neizsīkst mūsos.
Vēlu visiem svētītus, dziļa un cildena prieka pilnus ZIEMSVĒTKUS! Un lai Svētais Gars Jūs vada un
pasargā tā Kunga 2019. gadā!
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks
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Cik latvju tauta sena, tik Latvija jauna!
Tu, kas visu lem un vari,
Lielais Dievs, mūs nepametCeļus līdzenus mums dari:
Tēvu zemē mājās ved.
Redzi mūsu tautas bēdas,
Latvju tautas postu vied,
Kad uz katras zemes pēdas
Asa sāpju puķe zied.
Tu, kas bēdu dzelmi zini,
Ciešanām liec izbeigties,
Atkal, Tēvs, mūs paaugstini,
Saulē liec mums atgriezties!
(Valdis Mežezers )
Saulē mūsu tauta un valsts ir atgriezusies. Kaut vēsture mums viena, mums, Latvijas dēliem un meitām,
katram šis ceļš ir bijis savādāks. Daži no mums dzimuši Latvijā un to bija jāpamet bailēs par komunisma
roklaižu kārēm mūs iznīcināt, dažiem nebija lemts izbēgt un viņi tika aizvesti uz Gulāgu uz drošu nāvi.
Un dažiem no mums bija lemts palikt turpat vien Latvijā. Palikt, lai cīnītos ar vietējiem poļitrukiem, lai
saglabātu ne tikai savu pašcieņu, bet pat savu valodu. Pagāja ilgs laiks, kamēr atkal varējām dziedāt
“Dievs, Svētī Latviju” bez bailēm visās pasaules malās un jo sevišķi Latvijā. Kāda Dieva svētība, un nu
jau vairāk kā 27gadus, kuri tagad ar jau piedzīvotajiem brīvības gadiem dod iespēju svinēt Latvijai 100!!
Tāda iespēja bija arī mums šeit Milvokos. Doma atzīmēt Latvijas 100 gadu jubileju tieši 18.novembrī
radās jau aprīlī, dažiem cilvēkiem sanākot kopā un jautājot sev: “Kāpēc gan nē? Nāksim kopā un
veidosim svētkus, par kuriem visiem priecāties un atcerēties paaudžu paaudzēs!” Tā arī sanācām visu

aktīvo latviešu organizāciju pārstāvji kopā un ideja gatava - svinēsim. Daudzu cilvēku pūliņi, laiks un
enerģija tika ieliktas šo svētku organizēšanā un rūpēs, lai viss labi izdotos. Vēlreiz gribu izmantot
iespēju pateikties rīcības komitejas priekšsēdim Andrim Kursietim, kurš jau pirmajā sēdē pēc mūsu
lūguma uzņēmās šo komiteju vadīt. Likās, ka laiks gan vilkās lēni, gan skrēja ātri. Kur svinēt? Kuru
lūgt? Vai koris dziedās, kādas dejas? Un kā izkārtot to, ka dejotāji var paspēt uz mūsu pasākumu, jo tieši
tajā pašā nedēļas nogalē un svētdienā mūsējiem bija jādejo ikgadējos Tautību svētkos. Galu galā viss
izdevās.
Diena iesakās ar skaistu dievkalpojumu,
kurš visnotaļ bija īpašs, jo mūsu vidū bija
arī tautieši no citām pilsētām. Liels prieks
bija redzēt kuplāku skaitu no Čikāgas. Pēc
iedvesmojoša dievkalpojuma Archibīskape
Lauma aicināja visus uz baznīcas dārzu, kur
tagad vietu ir atradis piemiņas piemineklis
tiem, kuri tika komunistu nomocīti un
izsūtīti. Sarkanās un baltās rozes, kuras
katram tika iedotas, izejot no baznīcas,
salikām pie pieminekļa karoga krāsās.
Nenoliedzami, tajā brīdī sajutu to mūsu
draudzes locekļu klātbūtni, kuri nu jau ir
mūžībā. Sirds vēlējās viņiem teikt, ka tas ir
jūsu nopelns, tā jūsu paaudzes Latvijas
mīlestība, kura nodrošinājusi to, ka mēs te vēl dziedam un Dievu lūdzam latviski.

Sigurds Kākulis, Elza Hofer, Markus Briedis, Elīna Hofer,
Lūkas Kākulis, Amalija Junge, Tija Sīka, Anele Kaugars,
Roberts Osis, Anna Strautmane, Krišjānis Kaugars

No paaudzes uz paaudzi, no paaudzes uz
paaudzi! Šinī svinību dienā bieži dzirdēju
svētku dalībniekus sakām to viens otram.
Savīšanos no paaudzes uz paaudzi
varējām manīt visā oficiālajā svētku daļā
un svinīgā koncerta laikā. Iesākām ar
mūsu latviešu skolas vecāko klašu un
absolventu deklamēto Ed. Virzas dzejoli
“Karogs”. Tad tika ienesti karogi un tūlīt
arī tikām pacelti Archibīskapes Laumas
lūgšanā un pateicībā Dievam par Latvijas
pagātni un nākotni, pateicībā tiem, uz kuru
pleciem šo svētku iespēja tika celta.
Uzrunu teica rīcības komisijas priekšsēdis
Andris Kursietis. Jāpiemin, ka viņš arī bija
viens no speciālās atzinības saņēmējiem. Andrim un
Sandrai Mednis tika piešķirta Daugavas Vanagu zelta
goda zīme un Sandra Kalve saņēma ALAs atzinības
rakstu.

Goda viesis, Latvijas
vēstnieks Amerikā Andris
Teikmanis ar kundzi
Ingunu pagodināja mūs ar
savu klātbūtni un savā
uzrunā daudz pieskārās
Latvijai šobrīd un tās
sasniegumiem. Muzikālajā
daļā piedalījās Milvoku
jauktais un vīru koris,
dejoja lielais un mazais
“Metieniņš”, un spēlēja
Kaija Petrovska, Sandra Mednis, Andris Kursietis
Kamerorķestris ar diriģentu Ernestu
Andris Teikmanis
Brusubārdi III priekšgalā. Jāpiemin,
ka visa Brusubāržu ģimene spēlēja ļoti lielu lomu, ka svētku koncerts tik
lieliski izdevās. No paaudzes uz paaudzi - to varējām just visos, kuri pulcējās pie sarkanbaltsarkanā
karoga, lai fotografētos ar ģimenēm un draugiem.

Paldies paaudžu
paaudzēm, kuras visās
pasaules malās
uzturējušas mūsu
identitāti, mūsu Latviju.
Visvairāk paldies
Dievam, kurš ļāvis mūsu
meitām ziedēt un mūsu
dēliem dziedāt! Dievs
svētī Latviju!

Anele Kaugars, Elza Hofer, Paulis Rudzītis, Lūkas Kākulis, Elīna Hofer, Amalija Junge,
Markus Briedis

Pateicībā par lielo darbu un izlūdzoties saules mūžu Latvijai!

Sandra Kalve

Milvoku Draudzes Priekšniece

Milvoku mazais un lielais Metieniņš

THIS IS HOW...

“This is how God showed his love among us:

He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
This is love: not that we loved God, but that he loved us
and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us,
we also ought to love one another. No one has ever seen God; but if we love one another,
God lives in us and his love is made complete in us.” ( I John 4: 9-12)
A man once prayed:
„Strong Son of God, Immortal Love,
Whom we, that have not seen your face,
By faith, and faith alone embrace –
Believing where we cannot prove –
Be with all this holy night.“
We have not seen Christ‘s face, but we have beheld His glory and His grace. When God chose the most amazing
and perplexing way to come to earth, He transformed our understanding of His very nature. It is as if in Jesus Christ,
His birth, life, teaching, amazing love and sacrifice on the Cross, in all of this it is as if God left His handprint for us
for all time. If we need to feel His presence, He simply invites us to put our hands on the One who left His mark in
time and in this place. In this place where we live and are so blessed to see the inbreaking of God‘s grace in people‘s
lives. Leave your handprints all over the place.
Do you remember? Seems so long ago, when on the back of our Christmas bulletin we found a small child‘s
handprint. Like those parents cherish as our most precious ornaments at Christmas. Reminders of a time when all
we had to do to help our children feel safe was hold their hand. Or so it seemed. A little hand in ours. Amazingly
unforgetable, that feeling of absolute love, trust, and our own fear at knowing that we cannot hold their hands for
long.
God holds ours for an eternity. Through Christ, who was held by Mary. So dependent, so helpless without Mary
and Joseph, who would fulfill his God given task. It was not easy, it never is.
Knowing when to let go and when to hold on to those whom we love most deeply and without whom Christmas, nor
our memories of Christmas, would never be the same. The handprints they have made in our lives are set in a our
hearts, not a mold that might break or be lost.
Cherish every moment of this sacred time. Know that whatever 2019 might bring, God will continue to hold our
hand. I so pray we all remember to stop and truly pray a while with Him until we sense His peace, His embrace, His
love that came into the world so we might never be alone. In a gift catalogue I found an advertisement for a T-Shirt
with the following words written upon it: „People who wonder if the glass if salf empty or half full miss the point.
The glass ir refillable.“ Whether Christmas and 2019 finds you feeling overflowing with joy, thanks, and peace, or
perhaps feeling fearfully empty, remember, God never lets go of our hand. Never. Christ is here among us now and
He will be with us throughout eternity. As Paul wrote in Ephesians 2:14, „Christ is our peace.“ He opened up the

way to know God and our brother and sister in Him. Dietrich Bonhoeffer writes as only he can: „When God was
merciful, when He revealed Jesus Christ to us as our Brother, when He won our hearts by His love, this was the
beginning of our instruction in divine love....The more we received, the more we were able to give...“ (from his book,
Life Together.) Thank God for how He chose to come to us!

I thank God for each of you who have so amazingly continued to love one another as you share God’s
love and so make real His Word in your families and in our congregation. As we head to the future, let’s
hold hands and confidently pray to serve Christ by truly embracing one another in His Spirit of grace,
forgiveness, peace, and love.
With all my heart I wish all a sacred, beautiful, joyous celebration of
Christ’s birth and a New Year!
May you discover God’s handprints in your life each day of 2019!
Your pastor, + Lauma
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KRISTĪBAS * BAPTISM
Kristības sakramentu 2018. gada
16. septembrī saņēma
MAX JAMES HAIDUK

Max ir Māras Baltābolas-Haiduk un Matthew
Haiduk dēliņš. Apsveicam no sirds un novēlam Dieva un savas ģimenes un mūsu draudzes mīlestības spēkā
augt un stipram būt!

Māra Sikaters Kopp, Kristin Pearce, Matīss Baltābols, Guntis Baltābols, Noreen Haiduk, Māra (Baltābols) Haiduk, Max Haiduk (baby),
James Haiduk, Matthew Haiduk.

We congratulate Max and his parents Mara and Matthew, his godparents Kristin and Matiss, his
grandparents, family members, and friends. May he grow in God‘s grace, true wisdom, and remain awed by
all he perceives in this world. Above all, may he always know the depth of God‘s love for him and for all
who love and guide him!

SĒRU ZIŅAS
Ingrid Bēdele Hirthe
dzimusi 1964. gada 1. jūnijā
Born June 1, 1964
Milwaukee, Wisconsin
mirusi 2018. gada 19. augustā
Born to eternal life August 19, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Pēc aizgājējas sēro māsa Anita un brālis Roberts un viņu piederīgie. Sēro Strazdiņu ģimenes locekļi, daudz,
kas viņu pieminēs un pateiksies par reiz kopā rastām atmiņām mūsu latviešu skolā un Gaŗezera vasaras
vidusskolā. Pēc tiešām grūtiem pārbaudījumiem un veselības cīņām, viņas sirds ir mierā un dvēsele brīva!
Te draudze tevi pavada – Tur svētie, mīļie sagaida.
Nu dzīves cīņa nobeigta, Ir tava dvēs’le pestīta!
We express our condolences to all who mourn and will always remember Inga’s impact on their lives. May
God strengthen Peter, his family and all of Inga’s friends. We trust in our Good Shepherd Jesus, who, in
His love, grace, and wisdom prepared a place just for Inga and called her home to free her from her
struggles and grant her eternal peace.
Jesus said: „Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live.
On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you....
As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. (John 14: 19-20; 15: 9)

Mēs arī izsakām līdzjūtību visiem, mūsu draudzē, kas sirdīs piemin mūsu bijušo draudzes locekli
Ivaru Graudiņu. Viņš mira Latgalē, 2018. gada 7. novembrī. Sēro brālis Māris ar ģimeni un daudzi, kuri viņu
piemin kā draugu, gan tiešā nozīmē, gan kā draugu Kristū. Viņš patiesi dzīvoja un daudziem kļuva par ‘saucēja
balsi tuksnesī’, aicinot tuvāk doties Pestītājam. Lai viņam miers debesu mājās. Lai miers arī visiem, kas sēro
un viņu piemin gan šeit, gan Latvijā.

Mēs arī pieminam Dieva miera aizgājušo Rutu Kori. Viņa ilgus gadus dzīvoja Milvokos un bija mūsu draudzes
locekle. Pārceļoties uz Trejupēm, ļoti tuvu Gaŗezeram un dēlam Ērikam, Ruta turpināja būt tuva savai māsai,
kas ir mūsu draudzes locekle Anna Inveiss. Izsakam viņai un vīram Uldim visu mūsu visdziļāko līdzjūtību.
Tāpat arī dēliem Miķelim, Ērikam, meita Andai un visiem mazbērniem, ģimenes piederīgiem un draugiem.
Tev mūžības valdnieka svētākā vara
Lai degam kā zvaigznes mēs pretī tev
Nāc spārno mūs dvēseles dievišķā garā
Meklējot mieru un pilnību sev.
Ne tas, ko ŋēmi vai ieguvi
Tev aizejot līdzi vairs nāks,
Bet tas, ko devi un mīlēji
Tev tavu jauno ceļu sāks.

- V. Erkmane
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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)
Ja atšķirīgi nav atzīmēts, visus dievkalpojumus vadīs archibīskape Lauma.

Unless noted otherwise, Archbishop Lauma will still lead all our worship services.
We do not yet know the day our newly elected Pastor Janis Ginters will join us here.

DECEMBRĪ
6. decembrī
6. decembrī

11:00 Pensionāru biedrības Ziemsvētku saiets.
Piparkūku cepšana ar jauniešiem, plkst. 6:00 vakarā.
Piparkūkas esam paredzējuši nogādāt mūsu draudzes
locekļiem pēc 9. decembŗa dievkalpojuma.

Our young people will be baking „piparkūkas“ at 6 o‘clock on
December 6th, and will be delivering these „piparkūkas“ on
December 9th after worship.

8. decembrī
9. decembrī

Cepumu un dāvanu tirdziņš baznīcā, 10:00am-3:00pm
II Adventa dāvanu došanas
dievkalpojums ar uzrunu bērniem.
Pēc dievkalpojuma jaunieši brauks apciemot draudzes
locekļus ar piparkūkām un Kristus
piedzimšanas svētku dziesmām.
12. decembrī
4:00pm - apmēram 7:00pm Piparkūku
cepšana eglītes tirdziņam.
15. decembrī
Sestdien,
11:00
III
Adventa
dievkalpojums abās valodās latviešu
namā! Seko draudzes Ziemsvētku
sarīkojums, tirdziņš un eglīte kopā ar
Plkv. Oskara Kalpaka skolas un visiem,
visiem bērniem. Būs pusdienas, būs piparkūkas, būs iespēja vēl sanest ēdienu un iesaiņotas

Ziemsvētku dāvanas bērniņiem, cepurītes, cimdi, mētelīši. Lūdzu atzīmējiet bērniņa
vecumu, kam dāvana domāta un vai tā ir puisītim vai meitiņai.
Worship in both languages at the Latvian House at 11 o’clock.
Our Christmas celebration will continue with a program by the Latvian school children, a
special ‘visitor’, a shared meal and joy!
We ask that all who can bring non-perishable food items and wrapped gifts for children,
hats, scarfs or coats at Christmas!

16. decembrī
23. decembrī

Dievkalpojums nenotiek.
Dievkalpojums nenotiek.

24. decembrī

5:00 Kristus piedzimšanas Svētvakara dievkalpojums ar
uzrunu bērniem. Dziedās koris vai ansamblis!
25. decembrī
10:00 Kristus dzimšanas dienas dievkalpojums ar
dievgaldu un uzrunu bērniem angļu valodā.
English Christmas Day worship service at 10:00. We will celebrate
Eucharist and there will be a children‘s homily.
30. decembrī
Dievkalpojums abās valodās ar Elsie Reinhardt
Zušēvicas kristībām un uzrunu bērniem.
Worship in both Latvian and English with the baptism of Elsie Reinhardt Zusevics. There will be a
children‘s homily.
31. decembrī

8:00 Vecgada vakara dievkalpojums latviski ar
dievgaldu. Seko Jaunā gada sagaidīšana draudzes
dievnama lejas telpā! Visi aicināti, katrs paņemsim, ar ko
dalīties!
Please join us for the evening service on December
31st at 8 o‘clock pm and stay with us as we gather in
the lower hall and await 2019! We ask everyone to
bring something to share, most importantly hearts filled
with hope, faith, and love as we enter the New Year!

Lai Dievs svētī 2019. gadu un mūs katrā tā dienā!
God bless us all and throughout 2019!
JANVĀRĪ
6. janvārī

13. janvārī
20. janvārī
27. janvārī

Zvaigznes dienas dievkalpojums abās valodās ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Seko
mūsu „Zupu pusdienas“! Viss atlikums par labu zupu virtuvēm un labdarbības darbam
Latvijā.
Bilingual Epiphany Sunday service with Holy Communion and a children‘s homily. Our
annual „Soup Kitchen Sunday“ will follow worship.
dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu.
dievkalpojums ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Sekos Draudzīgā aicinājuma akts
kamīntelpā. Plkv. Oskara Kalpaka skola visus laipni aicina.
Worship service in English with a children’s homily and Holy Communion.

3. februārī

FEBRUĀRĪ
dievkalpojums ar dievgaldu. Tam seko mūsu draudzes vīru komitejas rīkotās “Chili”
pusdienas! Visi ziedojumi par labu stipendijām bērniem un jauniešim vasaras
programmām!

After the Latvian worship service please join us for our annual
“Chili Bowl Sunday!” All is wonderfully prepared by our men’s committee and all proceeds go to
support our scholarship fund for our young people and children attending Latvian summer
programs.

5. februārī
10. februārī
17. februārī
26. februārī

7:00 padomes sēde.
dievkalpojums. Seko Daugavas Vanagu gada sapule.
dievkalpojums angļu valodā ar Svēto vakarēdienu un uzrunu bērniem.
Worship service in English with a children’s homily and Eucharist.
dievkalpojums abās valodās ar dievgaldu un uzrunu bērniem. Seko “Talcinieki Latvijai!”
grupas sagatavatotās pusdienas un mūsu draudzes gada sapulce!

Worship in both Latvian and English. We will share in a luncheon prepared by our
congregations’s Church Mission group, and then gather for our annual congregational
meeting.

3. martā

dievkalpojums, pieminot Plkv. Oskaru Kalpaku un visus mūsu tautas karavīrus un
brīvības cīnītājus. Dievkalpojums ar uzrunu bērniem.
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A REMINDER TO OUR YOUNG PEOPLE!

BRING YOUR ROLLING PINS! (And, if you can, don’t forget the “Piparkuku” dough!)
We will gather in the Church kitchen on Thursday, December 6th at 6:30 p.m.
to bake “piparkūkas” for those congregation members whom we will visit on
Sunday, December 9th, after the worship service.
We will be leaving around 2 pm from the church.
TO HELP YOU PLAN:

Please join us at the Latvian house on December 15th at 11:00 a.m. at the Latvian House for a time of
shared worship and our children’s Christmas program. There will be a wonderful meal, singing, gifts to be
bought at our annual Christmas. You are invited to bring non-perishable food items and wrapped
Christmas gifts for children in need. Please mark the approximate age of the child and whether the gift is
meant for a girl or boy.
THANK YOU for your generosity and caring!
Our Christmas Day worship service in English December 25th will be at 10:00 a.m.
There will be a homily for our children and Holy Communion.
Our annual “Soup Kitchen Sunday” will follow our
bilingual worship service on January 6th.
Worship in English will be on January 27th!
Please note that this is a change from our usual third Sunday.
Our Chili Bowl Sunday will take place after worship on February 3rd which is Super Bowl Sunday. Please
join us as our men’s committee always prepares a wonderful meal with all proceeds going to support our
children and young people who attend various summer camps or Gaŗezers summer high school. We thank
all of you for your continued generosity!

TALCINIEKI LATVIJAI
Paldies visiem, kuri noziedoja spēļu mantas un līdzekļus spēļu mantu iegādei. Oktobra beigās (22. un 29.
oktobrī) tika nosūtītas kastes ar spēļu mantām Aizputes draudzei (māc. Biteniekam) un Cīravas draudzei. Mums
apsolīja, ka pakas nonāks Latvijā pirms Ziemassvētkiem, tā kā svētku laikā mēs varēsim domās priecāties līdz ar
bērniem, kuri saņems mūsu sūtītās dāvanas.
Septembrī un oktobrī arī tika nosūtītas pakas ar drēbēm un apaviem uz Aglonu, Cīravas draudzi, Jēzus draudzi
Rīgā, un prāv. Žolam.
Nākamā grāmatu sūtīšana uz Latviju notiks 2019. g. februāra beigās (datums tiks izziņots).
Vēlreiz paldies visu Talcinieki Latvijai vārdā!
Maija Strēlnieks
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CENTRS MARTA
LV vēlēšanu priekšvakarā 5. oktobrī latviešu baznīcas lejas telpās viesojās no Latvijas Centrs MARTA dibinātāja
un biedrības vadītāja Iluta Lāce. Šī bija interesanta sagadīšanās, jo I. Lāce, kura ir dzimuma līdzvērtības un
vardarbības novēršanas eksperte, tieši savā referātā pieminēja, ka problēmu atrisināšanai sakarā ar dzimumu
līdzvērtības jautājumiem un vardarbības novēršanu, kuŗu Centrs MARTA ir cēlis gaismā, nav nekādu nozīmīgu
atbalstu saņēmušas no Latvijas valdības, jo uzskats ir, ka šīs problēmas būtībā Latvijā neeksistē.
I. Lāces galvenais mērķis, strādājot gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un plašākā starptautiskā jomā, ieskaitot
Krieviju un Āzijas zemes, ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesību problēmām un vardarbības
novēršanu, kas Latvijā ir tikpat vajadzīgs kā visās citās zemēs. Centrs MARTA, kas palīdz sievietēm un bērniem,
kuŗi ir šo vardarbību upuri, dod neapšaubāmas liecības, cik šī problēma ir nopietna Latvijā un cik šīs problēmu
sekas var nelabvēlīgi iespaidot nākamās paaudzes. 2017. gadā pēc palīdzības Centrā MARTA vērsās 392 personas
no visas Latvijas – sievietes, bērni, kā arī neliels skaits vīriešu. Pagājušā gadā tika sniegtas 3136 speciālistu
konsultācijas. Centrā MARTA vērsušās 30 cilvēku tirdzniecībā cietušas personas.
I. Lāce pieminēja tiešus notikumus kā piemērus, kas šodien noris Latvijā. Pazūd viena latviešu meitene, un pēc
laba laika meitene tiek atrasta Āfrikā, bet ǧimenei nebija kur griezties pēc palīdzības, jo šīm problēmām netiek
piegriezta vajadzīgā vērība, lai tās novērstu. Centrs MARTA sniedza palīdzību un atbalstu ģimenei. I. Lāce
atkārtoti uzsvēra, ka ir vajadzīgi stingri valsts likumi, lai šādas situācijas novērstu. Kriminālais elements ir spēcīgs
un sadarbojas pāri valsts robežām. Tikpat nospiedošs bija I. Lāces stāsts par mazu meiteni, kuŗa bija vardarbības
upure atkārtoti, bet cilvēkam, kas šo vardarbību veica, tika piespriests tikai pāru
mēnešu cietuma sods.
Klausoties I. Lāces referātu, bija jāapbrīno un jāapsveic viņas neatlaidība un
drošsirdība. Par savu darbu viņa ir saņēmusi nozīmīgas balvas no Somijas prezidenta
un no Amerikas Savienotām Valstīm (United States Secretary of State’s International
Women of Courage balva). Referāts bija uztraucošs un nospiedošs, bet līdztekus
informatīvs, saistošs, un uzmudinošs atbalstīt Centra MARTA svētīgo darbu.
Pēc referāta sekoja kafija un uzkodas, un iespēja I. Lācei vēl iztaujāt, jo jautājumi un
komentāri netrūka. I. Lāce ciemojās ASV, lai turpinātu sadarbību ar amerikāņu
organizācijām. Dr. Astrīda Kaugars, kuŗa ir mācību spēks Marquette Universitātes
Clinical Psychology departmentā, izkārtoja I. Lācei iespēju uzrunāt Marquette
Universitātes studentus un profesorus. I. Lāce arī viesojās latviešu draudzēs
Minneapolē un Čikāgā un sniedza priekšlasījumu Millikan Universitātē Decatur, IL.
Centra MARTA darbu var atbalstīt, ziedojot viņu mājas lapā: www.marta.lv
Astrīda Kaugars un Maija Strēlnieks

Daugavas Vanagu ziņas
Svētdien, 21. oktobrī, paredzētais angļu valodas dievkalpojums tika veltīts Daugavas Vanagu akcijai “Ziedosim
100”. Dievkalpojumu vadīja archibīskape Lauma, un ar muzikāliem vijoļu priekšnesumiem piedalījās Kristians
Brusubārdis un Daniella Brusubārdis. Pēc dievkalpojuma sekoja pusdienas baznīcas lejas telpās, par ko gādāja
Monika Veldre un Inga Seraphim. Liels paldies visiem, kuri palīdzēja un piedalījās šinī pasākumā! Paldies
ziedotājiem par dāsnu atbalstu akcijas mērķiem!
Daugavas Vanagu ASV projekts "Ziedosim 100" atbalstīja 100 Latvijas trūcīgus bērnus un bāreņus Latvijas
simtgadē ar ziemas virsjakām, ziemas zābakiem un botēm. 100% no ziedojumiem aizgāja tieši bērnu atbalstam.
Mēs sadarbojāmies ar vietējiem sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu, kuriem atbalsts būtu nepieciešams visvairāk.
Latviešu jauniešu komanda no Ziemeļamerikas personīgi izdalīja šo atbalstu Latvijā no 18. līdz 23. novembrim.
Atbalsts tika izdalīts 10 punktos Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā, apciemojot un atbalstot Latvijas
bērnus mācītāja Dāga Demandta vadībā. Katrā punktā tika pavadītas 2 stundas, personīgi iepazīstoties ar bērniem,
stāstot par DV darbību un iepazīstinot bērnus ar tām lietām, ar ko Latvija lepojas, rīkojot vienu šķēršļu gājienu par
šo tēmu.

2018. gada 18. novembrī

**********

Sveicināti tautieši!
Daugavas Vanagu ASV zemes valdes vārdā apsveicu Jūs Latvijas simtgades jubilejas dienā!
1918. gada 18. novembrī latviešu nācija īstenoja savas pašnoteikšanās tiesības un nodibināja Latvijas valsti. Jau
pilnu gadsimtu Latvijas tautai ir sava valsts, kuras mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras
pastāvēšanu. Par spīti piecdesmit okupācijas gadiem, mums izdevies nosargāt latviešu valodu, kultūru un identitāti,
un 1991. gadā atjaunot mūsu tautas neatkarību. Mēs varam būt lepni par to, ka latviešu nācijai šajos gados ir izdevies
izveidot un attīstīt savu valsti.
Šodien, kad atzīmējam Latvijas simtgadi, domāsim par nākošiem simts gadiem, un kaut gan mēs atrodamies tālu
no mūsu Tēvijas, piedalīsimies gan savās domās, gan darbos Latvijas nākotnes attīstībā.
Dievs, svētī Latviju!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis

DV ASV priekšnieks
DV Milvoku apvienības priekšnieks

Lūdzam ikvienu pievienoties

Daugavas Vanagu ASV

Ziemasvētku ziedojumu
vākšanas akcijai,

Lai atbalstītu slimos un nespēcīgos bijušos legionārus invalidus
Ziedojumi atskaitami no valsts nodokļiem un lūgti nosūtīt līdz 2019, gada 1. janvārim
DV ASV kasierim:
Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129
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!

Andris Kursietis

DV ASV priekšnieks,
Milvoku DV apvienības priekšnieks
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet...
Sāpju nasta viegla kļuva,
Debess dārzā roze zied.
Pārāk agri mūsu mīļā Inga Bēdelis-Hirthe tika aizsaukta uz
debess dārzu. Lai gan veselība viņu nomocīja, Inga ik dienu
auga savā ticībā Dievam un lūgšanu spēkam. Pēc grūtas cīņas
atvadījāmies no Ingas radu, draugu un savas draudzes lokā.
No sirds izsakām paldies draudzes mācītājai, dāmu komitejas loceklēm,
radiem, draugiem, apmeklētājiem par skaisto piemiņas brīdi, mielastu,
sirsnīgiem atvadu vārdiem un lūgšanām.
Anita un Nick Eoloff
Roberts Bēdelis
Radi un ģimenes piederīgie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dāvanu došanas dievkalpojumi 9.ajā un 15.ajā decembrī
Paldies par palīdzību, kuru jūs dodat gan citām skolām, gan trūcīgākām
ģimenēm! Šogad gribēju lūgt jūsu Ziemassvētku dāvanas ziedot Milvoku
skolā, kurā es strādāju kā logopēde. Šī skola ir Kagel pamatskola K3-5th.
Bērniem, kuri nāk uz šo skolu, nav tie labākie apstākļi. Redzu bērnus, kuriem
trūkst cimdi, cepures un viņiem salst ziemas laikā. Jūsu dāvanas varētu viņu
ziemu padarīt daudz siltāku arī sirdī.
Mīļš paldies par jūsu dāvanām un siltām sirdīm.
Līva Kalve

Attention please: Update for the gift giving services on December 9th and 15th
Along with orphanages and other schools related to our congregation, I ask that we also donate this year
to Kagel School here in Milwaukee. As the speech therapist at this MPS school, I see how the students
come without hats, gloves, and scarves for the cold winter climate. With your help we will be able to
provide these students with a warmer and more enjoyable winter season. Kagel school is a K3-5th grade
school. Thank you for all of your help and generosity this holiday season.
Liva Kalve
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DEŽURANTI UN PĒRMINDERI
9. decembrī
15. decembrī
24. decembrī
25. decembrī
30. decembrī
31. decembrī
6. janvārī
13. janvārī
20. janvārī
27. janvārī
3. februārī
10. februārī
17. februārī
26. februārī
3. martā

Ginta Ose, Andrejs Junge
Ivars Zušēvics, Zīle Rudzīte
Dainis Sīka, Miķelis Abuls
Māra Rītere, Monika Veldre
Edvīns Erkmanis, Gunārs Vilciņš
Vitauts Beldavs, Laura Beldava
Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks
Aina Venta, Māra Rītere
Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš
Andrejs Junge, Monika Veldre
Edvīns Erkmanis, Zīle Rudzīte
Dainis Sīka, Miķelis Abuls
Gunārs Vilciņš, Aina Venta
Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics
Ēriks Krūmiņš, Laura Beldava

Kārlis Rudzītis
Valdis Kaugars
Pēteris Burğelis
Dave Steingart
Kārlis Rudzītis
Valdis Kaugars
Pēteris Burğelis
Dave Steingart
Kārlis Rudzītis
Dave Steingart
Valdis Kaugars
Pēteris Burğelis
Dave Steingart
Kārlis Rudzītis
Valdis Kaugars
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Dūriens pie Dūriena šūšanas grupai speciāls labdarības projekts
Dūriens pie Dūriena grupa satiekas apmēram reizi mēnesī baznīcas lejas telpās, lai kopīgi pavadītu
laiku, šujot zīdaiņu sedziņas, ko sūtam uz Latviju. Šīs sedziņas nonāk ģimenēs, kam vajag atbalstu.
22. septembrī 7 grupas locekles ar kopīgiem spēkiem izgrieza un
sašuva gandrīz 30 sirsniņveida spilvenus. Grupa izsaka lielu
pateicību divām speciālām draudzes loceklēm, kas nāca palīdzēt:
Silvija Hunt un Inese Culver. Viņas palīdzēja ar spilvenu
griešanu un pildīšanu.
Oktobra mēnesī atzīmē “Breast Cancer Awareness”. Līga
Strykowski un Cindy Brault bija šī projekta iniciatoras. Cindy ir
māsiņa, kas strādā pie Aurora Sinai slimnīcas. Okotobrī Cindy
pasniedza spilvenus onkologu ārstei Dūriens pie Dūriena grupas
vārdā. Ārste šos spilvenus saņēma ar lielu prieku, jo viņa zin,
Līga Strykowski,, Ingrīda Seraphim, Silvija Hunt,
Inese Culver, Ērika Blija
cik
pateicīgas
krūšu vēža pacientes būs, kad saņem kādu no šiem
spilveniem. Spilveni mazina sāpes pēc operācijas.
Ja kādai draudzes loceklei ir interese piedalīties
mūsu grupiņā, lūdzu zvaniet Sigridai Stākai 414964-7244. (Jeb var rakstīt sstaks@hotmail.com).
Ar prieku gaidām jaunas grupas dalībnieces!!
Grupā arī piedalās divas adītājas, kuras ada zīdaiņu
čības un cepurītes. Varbūt ir vēl kāds, kas vēlas
nākt adīt vai tamborēt. Sarunāsim!
Priekšā: Vita Kākule, Līga Strykowski, Māra Beldavs, Sigrīda
Stāks. Aizmugurē: Monika Veldre, Sandra Kalve, Cindy Brault,
Inese Culver, Ērika Blija un Ingrīda Seraphim

Stitch by Stitch quilting group participates in a
special project

Stitch by Stitch group meets about once a month to work on baby quilts that are sent to Latvia. Those
quilts are distributed to families in need.
On September 22, 7 group members completed almost 30 heart shaped pillows. A special THANK
YOU to two special congregation members for their helping hands: Silvija Hunt and Inese Culver.
They helped with cutting and stuffing the pillows.

October is “Breast Cancer Awareness” month. Liga
Strykowski and Cindy Brault initiated the idea to make
the special pillows. Cindy is a nurse at Aurora Sinai
hospital. In October Cindy presented the pillow to one of
the oncology doctors and indicated thet they were a gift
from the Stitch by Stitch group. The doctor hapily
accepted the pillows, because she knows how happy
breast cancer patients are when they receive the pillows.
They do help to relieve some pain after surgery.
If any congregation members have questions about the group or are interested in joining, please call
Sigrida Staks 414-964-7244. (or send inquiries to my email sstaks@hotmail.com). We look forward to
welcoming new members!
**Our group also has two knitters who make baby booties or hats. Please consider joining us if you
enjoy knitting or crocheting!!

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»
Muzejs LaPa (Latvieši Pasaulē) organizēja Stāstu Segas projektu. Daudzi no mūsu Svētās
Trīsvienības draudzes locekļiem piedalījās šinī projektā ar savu paštaisīto kvadrātiņu un personīgo
stāstu. Stāstu Sega ir jau izceļojusi visus Latvijas novadus. Decembrī to vēl varēs redzēt
Talsos. Stāstu Segas bildes ir redzamas baznīcas lejas telpās pie ziņojuma dēļa.
Pielikumā ir sīkāka informācija par LaPa projektiem 2018. un 2019. gados. Šī informācija ir arī pielikta
pie Stāstu Segas bildēm lejas telpās.
LaPa Muzejs lūdz ziedojumus atbalstīt arī nākotnes projektus. ** Ja katrs Stāstu Segas projekta
dalībnieks ziedotu vismaz $20, tad muzejs noteikti varēs izpildīt savu budžetu 2019.gadā.
Pirms 31. decembra, 2018.g., ASV iedzīvotāji var ziedot un saņemt nodokļu atlaidi, rakstot čeku uz:
Latvian Diaspora Museum Fund
c/o M. Voldins
131 Langdon Street
Newton, MA 02458
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet Sigrīdai Stākai 414-964-7244.
The Latvians in the World Museum organized the Story Quilt project where many of our Holy Trinity
Church members participated with their hand made fabric square and personal story. Pictures of the
quilt can be seen on the bulletin board in the lower level of our church.
The Museum has an extensive list of other projects they completed in 2018 and more projectsplanned
for 2019. This list can also be viewed on the bulletin board. (Contact Sigrida Staks if you prefer a list in
English).
The Museum is requesting donations for their future projects. ** If every person who participated in the
project donates at least $20, then the museum will be able to meet their budget in 2019 .**
You can mail your check by December 31, 2018 and receive a donation tax receipt from the Latvian
Diaspora Museum Fund. (See above for the mailing address.) If you have any questions, please feel
free to call Sigrida Staks 414-964-7244.Ziedojumi / Donations.

Jaunie Draudzes Locekļi!

Amber Dzelzkalns
Martin Dzelzkalns

Māra (Balābols) Haiduk

Ingrīda Seraphim

Santa Makstiniece

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

Ziedojumi / Donations
ATZĪMĒJOT KAIJAS & LANCE BYRKIT 30 GADU KĀZU JUBILEJU: Sandra Bērziņa; Pārsla & James Burns;
Sandra & Valdis Kalve; Vita & George Levar; Gary Timm & Ross Spens KOPĀ: $380
ATZĪMĒJOT LAILAS VILCIŅAS KRISTĪBAS: Meaghan & Gunārs Vilciņš $100
GUNTA & GAIDAS AULIS PIEMIŅAI: Ervīns & Nancy Aulis $1,000,000
MAIJAS RADZIŅAS PIEMIŅAI (Talciniekiem): Ruta Grasis $100

ILGAS INVEISS PIEMIŅAI (bērnu & jauniešu atbalstam Latvijā): Tija & Miķelis Abuls; Brigita Apalš; Larry &
Janeen Balsimo; Māra & Vitauts Beldavs; Uldis & Ieva Briedis; Elsa Bukalders; Inese Culver; Dzintra & Edvīns
Erkmanis; Kalvis Cers & Elisa Freimanis; Zaiga Freivalds; Valija & Modris Galenieks; Ojārs & Elizabeth Inveiss;
Uldis & Anna Inveiss; Pēteris Kainašs; Vita Kākulis; Valdis & Sandra Kalve; Stasis Kazakovs; Ivars & Austra
Kēlers; Ēriks & Ināra Krūmiņš; Mirdza Lazdiņš; Armīns Muižnieks; Bob & Donna Murphy; Jānis & Aija Ozoliņš;
Trent & Gloria Pearson; Velta Pelcis; Eduards & Kaija Petrovskis; Ēriks Petrovskis; Ojārs & Rita Rēpiņš; Lauris
Rožkalns; Ildze, Kārlis, Zīle, Paulis & Nikolajs Rudzītis; Visvaldis & Hilda Rumpēteris; Līga Schubach; Nijole &
Ivars Spalis; Jānis & Sigrīda Stāks; Austra Strautmanis; Vilnis & Maija Strēlnieks; Tony & Joyce Tillemans; Māra
Tupesis; Normunds & Ināra Upīte; Monika & David Veldre; Patsy Volk; Leland & Carol White; Māra Zeps KOPĀ:
$3,000
INGRĪDAS BĒDELIS HIRTHE PIEMIŅAI: Uldis & Ieva Briedis; Vilis & Ruth Čakāns; Anita Bēdelis Eoloff &
Nicholas Eoloff; Mary Hirthe & John Murphy; Osvalds Lauzums; Normunds & Ināra Upīte KOPĀ: $250
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”.
Mīļš paldies! Thank you!
Draudzes vārdā,

Sandra Mednis

Kasiere / Treasurer

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

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas,
“copy/paste” gatavībā līdz 2019. gada 15. janvārim uz e-pastu
inta.veldre@gmail.com.

LATVIAN EV. LUTHERAN
HOLY TRINITY CHURCH IN MILWAUKEE
1853 N. 75TH STREET
MILWAUKEE, WI 53213-2223
CHANGE SERVICE REQUESTED
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