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APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE
2020. gada 23. februārī, plkst. 11:30, draudzes baznīcas lejas telpā ar sekojošu darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sapulces vadības vēlēšana.
Draudzes institūtu ziņojumi.
Revīzijas komisijas ziņojums.
2020. gada darbības budžets.
Draudzes priekšnieka vēlēšana.
Draudzes padomes locekļu vēlēšana:
Ārijs Liepiņš, Ēriks Lipiņš, Ron Wilson,
Jānis Strautkalns un Māra Žīgurs.
7. Revīzijas komisijas vēlēšana.
8. Dažādi ierosinājumi un pārrunas.
Draudzes padome
________________________________________________________________________________
Pacienāšanai, laipni lūdzam draudzes locekļus ņemt līdz groziņus.

KUNGA APSKAIRDROŠANAS DIENA
“Pēc kādām astoņām dienām, kad Jēzus bija šos
vārdus sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un
Jēkabu un uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, viņam
lūdzot, viņa vaigs mainījās un viņa drēbes tapa
mirdzoši baltas. Un, redzi, divi vīri ar viņu sarunājās
– tie bija Mozus un Elija. Tie, parādījušies godībā,
runāja par viņa aiziešanu, kam bija jānotiek
Jeruzālemē. Pēteris un viņa biedri bija miega
pārņemti, bet pamodušies tie ieraudzīja viņa godību
un abus vīrus pie viņa stāvam. Kad tie jau grasījās
aiziet no viņa, Pēteris, nesaprazdams, ko viņš runā,
teica Jēzum:"Mācītāj, te mums ir labi, taisīsim trīs
teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam."
Kamēr Pēteris to teica, uznāca padebesis un viņus

apēnoja; un mācekļus pārņēma izbailes, kad tos
apņēma mākonis.
Un no padebeša atskanēja
balss:"Šis ir mans izredzētais Dēls, klausiet viņu!"
Kad šī balss atskanēja, Jēzus jau bija palicis viens.
Un viņi klusēja un tanīs dienās nevienam neko
nestāstīja par redzēto. (Lūkas 9:28-36)
Februāra
mēnesī
mēs
atzīmēsim
Kunga
apskaidrošanas dienu, tas ir notikums, kas ievelk
zināmu robežu pirms iesākas ciešanu cikls. Ne tikai
mūsu dzīve sastāv no šiem cikliem, bet arī baznīcai ir
šie cikli, kuriem mēs tradicionāli sekojam. Bet man
radās jautājums, kā tas var mums palīdzēt redzēt
mūsu dzīves ciklu šajā dievišķajā dimensijā.Jo arī
mēs katrs nākam pasaulē ar šo uzdevumu, lai

piedzīvotu šo pārvērtibu, jeb pilnīgo apskaidrošanu.
Un to mums parāda Pāvila rakstu rindas, kur uzsvars
ir uz to, ka mēs visi esam iesaistīti pārvērtības
procesā, “Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu,
atspoguļojam Kunga godību, un Kungs, kas ir Gars,
mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības
spožumā.” (2. Kor. 3: 18)
Viena lieta mums ir skaidra, ka
mēs nespējam tikt pārvērsti bez
Dieva līdzdalības. Tajos brīžos,
kad mēs piedzīvojam Dieva
klātesamību, tad Viņa spožums
izgaismo arī mūs. Pārvērtības
process, jeb kad apsegs tiek
noņemts sākas ar to brīdi, kad
Dieva spožums izgaismo mūsu cilvēcisko būtību. Kad
mēs spējam saredzēt sevi tādus, kādi mēs esam, jeb
spējam saredzēt savu dzīvi, kādu mēs dzīvojam. Vai
cilvēks patiesi ilgojas saskatīt savu patieso būtību?
Un mēs saprotam, ka cilvēki ir pieraduši dzīvot zem
šī apsega, tā arī paliekot zem šī apsega. Apsegs, kas
neļauj mums redzēt ir arī mūsu drošība un
aizsardzība, jo man tur ir ērti. Bet to mēs nevaram
nosaukt par pilnu dzīvi uz ko aicina Jēzus, ne tikai
savus mācekļus, bet arī mūs. Tāpēc mēs saprotam,
cik svarīgi ir šie robežas punkti, tie ir tie momenti,
kas ļauj mums izšķirties, pārkāpt savu ierobežotību,
atteikties no zināmām lietām un uzticēties kaut kam
jaunam.Bet ne visiem ir dota tāda drosme nostāties
tā Kunga spožumā. Arī Jēzus ņēma tikai līdzi savus
tuvākos mācekļus, tie bija tie, kas bija vairāk
pieredzējuši un gatavi pieņemt nākamo Jēzus
mācību, bet arī viņiem tas nenācās viegli, viņi zināmā
mērā pievīla Jēzu.
Bet atkal atgriežoties pie šiem dzīves cikliem, kur
mēs spējam saredzēt šos robeža punktus, kas ļauj
mums iet šo pārmaiņas ceļu. Šis notikums
apskaidrošanas kalnā bija svarīgs Jēzum, jo tur notiek
saruna ar Mozu un Elliju par viņa aiziešanu.
Mācekļiem ši saruna ir gājusi secen, jo viņi gulēja.
Tāpēc ir šī neizpratne un nepareizā reakcija. Mēs
varam jautāt, kā tad mēs sagatavojamies savai
aiziešanai? Vai arī mēs meklējam cilvēkus ar kuriem
mēs varētu pārunāt šīs lietas. Varbūt tieši šis robeža
punkts, jeb kalns parāda, cik tas ir būtisks un svarīgs.
Jo arī Jēzum bija jautājumi un tāpēc viņš meklē
atbildes, lai būtu šī skaidrība, lai būtu šis miers. Un
pamodušies mācekļi tikai satver šo atspulgu, kas
atstarojas caur šo sarunu.

Mēs redzam, kāda ir Pētera, Jāņa un Jēkaba
reakcija uz šo garīgo piedzīvojumu, kad viņi redz šo
spožumu. Vispirms, ir šī izjustā godbijība un cieņa
atklāsmes priekšā. Bet pēc tam, viņi sāk domāt par
sevi, apsvērt savas iespējas, jo viņi ir kļuvuši par šiem
izredzētajiem un viņi izsaka šo vēlēšanos, ka viņi grib
palikt šajā vietā, aizmirstot pat savu
misiju šajā pasaulē. Vai tas ir tas
pats, par ko runā Pāvils, kad Viņš
piemin Mozu un Izraēla bērnus, jo šie
bērni ir ar apcietinātām sirdīm, kas ir
kļuvis par viņu apsegu, kas neļauj
pilnībā redzēt un saprast sevi. Tas
izskan, kā cilvēces apsūdzība, ka
cilvēkam ar nocietinātu sirdi, vienmēr
paliks šis apsegs, kas neļauj atklāties arī dievišķam
visā tās pilnībā.
Tikai ļaujoties šim spožumam, tas var caurstarot
mūs, kas ļauj mums beidzot saskatīt mūsu patieso
būtību, un tad protams mēs piedzīvojam šo kaunu
par to, ko mēs redzam. Jānis, Pēteris un Jēkabs ne
tikai piedzīvo kaunu, bet viņi izjūt arī bailes, kad
padebess viņus apklāja. Vai tās bija bailes no soda,
par tām domām, ko viņi apsvēra. Bailes no tā, ka viņi
bija pielaiduši kļūdu un ka nebūs šīs piedošanas. Bet
viņi dzird šo balsi, kas viņus uzrunā. Viņš saka, “šis ir
mans Dēls, mans izredzētais, to klausīt!”
Tātad. Nevis klausīt sev, jeb tām domām un
idejām, kas mums ienāk prātā. Kad mācekļu iekšējā
balss izteica šo vēlēšanos, “palikt uz vietas, kur
liekas, ka viss ir labi, palikt tur, kur var justies
apmierināts un piepildits.” Caur šiem vārdiem mums
grib izteikt šo atgādinājumu, neklausi savai balsij, bet
seko Kristus balsij, kas tevi aicina uz šīm
pārvērtībām.
Pāvils mums palīdz saskatīt šo procesu, kas notiek
tālāk, kad mēs topam izgaismoti. Nākamais solis ir
nevis slēpties no patiesības, bet aicinājums atraisīties
no slepenām kauna lietām, ka mēs neturpinam dzīvot
tā, ka mēģinam sevi tikai apmānīt, iestāstot sev to,
kas nav patiesība. Lasot nesen atklātos manuskriptus,
patiesības evaņģēlijs atklāj šo pamatmācību, ka Dievs
māca tos, kas grib mācīties un tie, kas grib mācīties
tie arī dzīvos. Viņi mācīsies sevi pazīt, saņemot
instrukcijas no Tēva. Bet tie, kas paliks ignoranti līdz
beigām, iegrims aizmirstībā un viņi izzudīs. Ignorance
pret pamācībām, jeb nevēlēšanās neko mainīt ir
bīstama, jo tas ir ceļš uz aizmirstību un pazušanu. Tā
ir mūsu cilvēces lielākā nelaime, ka mēs negribam

sevi ieraudzīt šajā dievišķajā gaismā. Mēs gribam
ņemt dalību tajā. Mēs tikai nedrīkstam gulēt, un
palikt tur, kur mēs jūtamies ērti un komforti. Bet,
mums jāpaliek nomodā, lai sadzirdētu Dieva balsi.
diemžēl šo cilvēku dzīves ir pašapmāns, kur nav
Ieklausīsimies balsī, kas saka un mudina mūs iet
nekas īsts un patiess. Pāvils aicina atsacīties no tāda
tālāk, jo gaisma atspīd taisnajam un prieks atmirdz
dzīves veida, kas liekas ērta un komfortabla. Tāpēc
tiem, kas sirdī ir skaidri! Lai gaisma ļauj piedzīvot šo
Pāvils mudina mums nezaudēt drosmi, paļāvību un
skaidrību mūsu sirdīs!
atklāt jaunu paradumus, kad mēs klausamies
augstākai balsij, kas mūs turpina uzrunāt, kas
Māc.Gija Galiņa
c
nemitīgi grib mūs aicināt uz šīm pārvērtībām. Mēs
esam aicināti uz šo spožumu, mēs esam aicināti
__________________________________________
MĀCĪTĀJAS DARBĪBAS PĀRSKATS
Mēs kopā esam pavadījuši piecus gadus. Paldies par
visu, ko jūs man esat šajā laikā mācījuši. Paldies par
jūsu visu atsaucību, kalpošanu, pretimnākšanu, par
jūsu atvērtajām sirdīm paldies. Šogad man arī ir 25
gadu ordinācijas jubileja, kas ir nozīmīgs skaits un
pieci no šiem gadiem ir pavadīti Linkolnā. Protams
bieži vien man nākas atcerēties, kāda tad man bija
pieredze citās draudzēs, bet dažreiz paliek skumji
domājot par dažam lietām, kas nav gluži
pieņemamas. Tāpēc bieži vien es sev uzdodu
jautājumu, vai mana kalpošana nav nesusi augļus.
Bet dzīvot šādās šaubās nav labi, bet es ceru, ka
pārunājot šīs lietas mēs varēsim atrisināt arī manas
šaubas un iespēju kalpot arī turpmāk.
2019. gadā noturēti 36 dievkalpojumi un
viens dievkalpojums bija atcelts sniega dēļ. No tiem –
22 latviešu valodā un 11 angļu valodā un 2 no tiem
bija dievkalpojumi abās valodās, kā arī 1
kontemplatīvs dievkalpojums. 2019. gadā 23
dievkalpojumi noturēti ar dievgaldu – 11 latviešu
valodā un 11 angļu valodā un 1 kopējā
dievkalpojumā. Kopējais apmeklētāju skaits 2019.
gadā bija 1176 dievlūdzēji, kas uzrāda lielāku skaitu
nekā pagājušā gadā. Par to mēs varam tikai
priecāties. Pie dievgalda 2019 gadā bija 644, kas
uzrāda mazāku dievgaldnieku skaitu nekā pagājušā
gadā.
Caurmēra apmeklētāju skaits bija 33
dievlūdzēji. Kapu svētku dievkalpojums noturēts
svētdien, 1. septembrī ar 40 dievlūdzējiem.
Trešdienas vakaros, plkst. 6:30, mācītāja ir
noturējusi 5 Bībeles stundas un 6 lekcijas un 2
lūgšanas stundas, caurmēra apmeklētāju skaits bija
10 dalībnieki. Paldies jums visiem, kas bija
ieinteresēti nākot gan uz lekcijām, kā arī lasīt un
pārdomāt Pāvila vēstuli Filipiešiem un pagāšo gadu

rudenī mēs iesākām lasīt un pārrunāt Pāvila vēstuli
Romiešiem. 2018 gadā lekcijās mēs iesākām jaunu
ciklu, kur runājām par četrām sievietēm Kristus
cilstkokā – Tamāra, Rāhāba. Un to turpinājām 2019
gadā runājot par Ruti, Batšebu un MarijuMagdalēnu.
Rudenī noturējam 2 lekcijas par Bībeli. Mīļi aicinu
visus, kas vēlas uzzināt kaut ko jaunu, apmeklējot
gan lekcijas, Bībeles stundas un lūgšanas grupu.
Draudzē pašlaik ir 92 draudzes locekļi un 19
no tiem dzīvo ārpus Linkolnas.
2019. gadā miruši četri mūsu draudzes
locekļi –
AINA LIDIJA OZOLS 15. februārī, 96 gadu vecumā.
AINAVS LASENIEKS 5. Jūlijā, 76 gadu vecumā,
RUTA KALLASE 10. jūlijā, 95 gadu vecumā, un
JĀNIS LIPIŅŠ 17. decembrī, 89 gadu vecumā.
P
Pieminēsim mirušos ar Dieva vārdu no 31. psalma:
“Tavā rokā es nododu savu garu –tu esi izpircis
mani, Kungs, patiesības Dievs!”
P
2019 gadā man bija iespēja piedalīties
LELBAs Vidienes apgabala konferencē, kas notika no
28. līdz 29. septembrim Klīvlandes draudzes telpās.
Vidienas apgabala konference tika paredzēts noturēt
Kalamazū, bet sakarā ar Dievnamu sadegšanu, viņi
nespēja vairs uzņemt Vidienas apgavala konferenci.
Pateicoties Klīvlandes draudzei un mūsu apgabala
pŗāvestei Sarmai Eglītei mēs varējām sanākt kopā un
pavadīt svētīgu laiku gan pārrunās, gan lekcijās, gan
noslēguma dievkalpojumā.
Tāpat man bija iespēja pabūt mācītāju saietā,
kas notika Garezerā maija mēnesī.

2019. gadā jūlija mēnesī es apmeklēju Creighton
Paldies mūsu pianistam, James McLaughlin,
universitāti, kur izņēmu 6 kredītus un viena klase bija
kas ir centies un rūpējies lai izmeklētu un sagatavotu
par apustuli Pāvilu un tas man deva iespēju dalīties
piemērotu mūziku speciāliem dievkalpojumiem, kā arī
ar iegūtām zināšanām lekcijās par Bībeli un februārī
izpildot savus solo priekšnesumus, kas vienmēr
mēs veltīsim specifiski lekciju par Pāvilu.
kuplina mūsu dievkalpojumu. Īpašs paldies par viņa
Mācītāja izsaka sirsnīgu paldies draudzes
piedalīšanos kontemplatīvajā dievkalpojumā, kur viņš
priekšniekam Kārlim Indriksonam un visiem padomes
izpilda savus solo priekšnesumus, izmantojot dažādus
locekļiem par draudzes darbības veicināšanu, it
instrumentus.
sevišķi rūpējoties par draudzes garīgās dzīves
Paldies Dāmu komitejas priekšniecei, Norai
izkopšanu. Paldies Kārlim Indriksonam un Norai
Šmits un visām komitejas loceklēm par mielasta
Šmits par draudzes Apkārtraksta sagatavošanu un
galda klāšanu un par citu sarīkojumu izkārtošanu.
izsūtīšanu visiem draudzes locekļiem.
Sirsnīgs paldies Norai Šmits par viņas gādīgo vadību
Mācītāja izsaka sirsnīgu pateicību draudzes
un viņas rūpi par draudzes locekļiem.
pērminderim – Andrejam Eglītim, par viņa uzticīgo
Paldies visiem lektoriem par svēto rakstu
kalpošanu draudzes darbā. Paldies Andrejam par
nolasīšanu, kā latviešu, tā arī angļu valodas
kalpošanu pie dievgalda, kā angļu, tā arī latviešu
dievkalpojumos.
valodas dievkalpojumos.
Atkal pateicos Dievam par viņa svētību un
Paldies visām altāra ģildes loceklēm par
vadību manā dzīvē un darbā. Pateicos visiem
rūpīgo kalpošanu gan sagatavojot dievgaldu, gan arī
draudzes locekļiem, par parādīto uzticību un par
pasniedzot svēto vakarēdienu, kā latviešu, tā arī
sniegto atbalstu, kas ir palīdzējis veikt un izpildīt man
angļu valodas dievkalpojumos. Paldies par altāra
uzticēto kalpošanu Kristus vārdā.
ziediem un par dievnama izgreznošanu lielos baznīcas
svētku dievkalpojumos – Lieldienās, Vasarsvētkos un
Kristus mīlestības vārdā,
Ziemassvētkos.
Mācītāja Gija Galiņa
____________________________________________
DRAUDZES PRIEKŠNIEKA PĀRSKATS
FINANCIAL SITUATION: DIRE
That’s the headline we were facing only 2 months ago. We had only enough money to pay our bills for about 2
more years - - - and then we’re BROKE. Luckily, the Janis & Valda Jaunzemis estate money gave us a
$100,000 lifeline. This lifeline was only possible because of the shrewd and timely intervention by Arijs Liepins
and Valdis Kalnins when both Janis & Valda were in their final days. This will extend our congregation’s life for
about 4 more years.
Every year we’ve been spending about $20,000 - $30,000 more than we take in. We have never had a
“balanced budget” year. We never will. The 50-or-so people who make up the core of our congregation
cannot support its day-to-day expenses.
In view of the pending “dire” situation that awaits us in 2024, 2025, or 2026 - - - we should face a few
unpleasant realities. Drastic changes will have to be made. In looking at other congregations in a similar
situation, here are some of the possible changes we can anticipate:
1. Sell the Church. Keep the Hall and the Parsonage.
2. Sell the Parsonage. Rent a house/apt./townhouse for Gija and Marga.
3. Sell the Church and/or Hall with an immediate “lease-back” agreement for 5 or 10 years.
Thanks to Janis & Valda Jaunzemis, we have “dodged the bullet” for a few more years, and can go
about our Church business as if nothing is wrong. However, if we’re smart, we’ll plan NOW for the coming
“Seven Years of Famine.”
Kārlis Indriksons, dradzes priekšnieks

YEAR END REVIEW
January to December of 2019 was not a dull year at
Svetki was Sept. 1, and was followed by the
the Latvian Hall. New Year’s Eve was once again
headstone dedication of Valda and Janis Jaunzemis.
celebrated at the Hall, thanks to the hard work and
Afterwards, a nice Sunday Brunch was served at the
initiative of Janis Strautkalns. We enjoyed watching
Hall. Oct. 6 was Plaujas Svetki, again with a very
videos from Latvia, New York, and other locations
bountiful buffet table. Daugavas Vanagi Gadu Svetki
around the world as they were celebrating New Year’s
were Oct. 26, and D.V. 18 Nov. atcere was Nov. 17.
Eve. The weather was nasty on Jan. 13, and forced
December Tirdzins was Dec. 8, and Christmas Eve
us to postpone the Damu Komitejas Zupu Pusdienas
service was held Dec. 24, followed by a fellowship
till the next Sunday. In February, the Latvian Jazz
gathering, with food and wine downstairs.
Combo gave a Monday concert that was very well
attended, and included an extended Latvian singWe enjoyed watching several notable and criticallyalong, thanks to JT’s preparation work to compile the
acclaimed Latvian films on the “big screen”:
words to many Latvian songs. In March, we enjoyed
Nameja Gredzens in March; Baltu Ciltis in May;
another Zupu Pusdienas, with the Church Board and
Ashes in the Snow (from Estonia) in June; Vectevs,
congregation as soup-makers. Valters Nollendorfs
Kas Bistamāks Par Datoru in September; Homo
came to Lincoln, and gave a presentation on
Novus in October; and Merijas Ceļojums in
Okupacijas Muzejs on April 4. It was like old
November.
homecoming with Valters and many of our older
congregation members. Easter Sunday was once
We sincerely thank Mac. Gija Galins for 5 years of
again a special Service, followed by our Grand Buffetservice to our congregation.
She has provided
of-Many-Stripes-and-Colors. Our Pancake Luncheon
Services in both Latvian and English, each month.
was May 12. We, along with the Daugavas Vanagi,
She has held lectures and Bible studies throughout
celebrated Jani on June 23 and enjoyed hearing from
most of the year. She represented our Church at the
Dan, Cory and Brandon give talks on birds, bees, and
LELBA Vidienes Konference in Cleveland, and
geology. July 28 was our annual Salad Luncheon.
Macitaja Konference in Garezers.
August 11 was our Hamburger Luncheon. Andris
Ozols with his wife Candy were in town on August 26
Kārlis Indriksons, draudzes priekšnieks
and gave a travelogue talk on Kodiak, Alaska. Kapu
____________________

Mācītāja Gija Galiņa pārstāvēs mūsu draudzi Mācītāju konferencē St. Paul, MN no 20-24 aprīlim.

DRAUDZES PADOMES DARBĪBAS PĀRSKATS
2019. gadā Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padome darbojās šādā sastāvā: Mācītāja Gija
Galiņa, draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, priekšnieka vietnieks Ārijs Liepiņš, Jānis Lipiņš, Laura Paeglis,
Ingrīda Banģers, Jānis Strautkalns, Rasma Strautkalns, Nora Šmits, Māra Žīgurs, Ēriks Lipiņš, Astra Iesalnieks
un Imants Iliško.
2019. gadā noturētas 6 kārtējās padomes sēdes, un viena pilnsapulce. Sarīkotas zupu un hamburgru
pusdienas. Sarīkots Latvian Jazz Combo koncerts ar pusdienām, Valtera Nollendorfa Okupācijas muzeja
prezentācija, sarīkots Kodiak Alaska sarīkojums ar Andri un Candy Ozolu. Sarīkots Eglītes vakars kopā ar
Daugavas Vanagiem. Pensionāru saieti notiek reizi mēnesī otrās nedēļas ceturtdienā plkst 10:30, Kārļa
Indriksona vadībā, Kuno Šmits komentāru par notikumiem Latvijā, dzimšanas dienu apsveikumi un siltām
pusdienām.
Draudzes padome

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS DARBĪBAS PĀRSKATS
2019. gadā draudzes dāmu komitejas valde darbojās šādā sastāvā: priekšniece Nora Šmits, priekšnieces
vietniece Ingrīda Baņģers, kasiere Iveta Wilson, sekretāre Māra Murphy, mantzine Daila Būmanis. Saimniecību
grupu vadītājas Velta Didrichsons un Anna Pool.
Noturēta viena pilnsapulce un trī valdes sēdes. Sarīkots kafijas galds groziņu veidā draudzes un dāmu
komitejas pilnsapulcēs. Lieldienās un Pļaujas svētkos sarīkoti bufetes galdi groziņu veidā. Sarīkotas zupu,
pankūku un salātu pusdienas, Ziemassvētku tirdziņš ar cepumu galdiem, pusdienām un loteriju. Sarīkots kafijas
galds 1. septembrī pēc Kapu svētkiem. Apsveikti ar ziediem, saldumiem, vai kartiņu 4 draudzes locekļi viņu
85., 90. un 105. gadu jubilejās. Apmeklēti 2 slimības gadījumos rehab. vietās. Lieldienās apmeklēti 8 un
Ziemassvētkos 7 ar saldumu un cepumu sainīšiem. Dagnija Bite ar kartiņām apsveica 29 draudzes locekļus
dzimšanas dienās sākot ar 75 gadu vecumu.
Finansiāli atbalstīti sekojošie fondi un organizācijas: Rītdienas fonds, Vidienes apgabala dāmu komiteja,
Okupācijas muzeja fonds, Latvijas Bērnu fonds (palīdzība ģimenēm caur ALA), māsu draudzes Latvijā, bērnu
kopmītne „Zvannieki”, LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service), Dzīvības maize Venecuēlā (LELBA).
Atbalsts dots mūsu draudzei.
Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece

DIEVA MIERĀ AIZGĀJIS
JĀNIS LIPIŅŠ
Dzimis 1931. g. 17. martā, Mālupē, Latvijā
Miris 2019. g. 17. decembrī, Linkolnā
Izvadīts 2020. g. 10. Janvārī
PPP
LELBA Palīdzības nozares aicinājums

Palīdzības nozare reizi gadā LELBA draudzēs izsludina līdzekļu vākšanas akciju, kuras laikā tiek
vākti līdzekļi palīdzības darbam Latvijā. Atsaucoties cilvēku vajadzībām, tiek nosūtīta palīdzība
medicīnas izdevumu segšanai, bērnu paēdināšanai, atbalstiem daudzbērnu un audžu ģimenēm,
un citām vajadzībām. Iespēju un vajadzību ir daudz. Ziedosim, lai Dieva darbs un viņa
mīlestības sēklas varētu tikt dāsni stādītas.
Apkārtrakstam klāt pievienots attiecīgs konverts, kuru varat nodot baznīcā vai sūtīt pa pastu. Čekus rakstīt uz
draudzes vārdu. Pasta adrese: 3272 Mohawk St., Lincoln, NE 68510
Ziedojumi 100% veltīti LELBA palīdzības darbam.
Draudzes padome
c

APSVEICAM MILLIJU HOWE
For being named honorary chair of the UNL Lutheran Center's "Cross at the Heart" campaign.
c

DRAUDZES PADOME AR PALĪGIEM RĪKO
DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRĪ
2. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
9. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

ZUPU PUSDIENAS,
Svētdien, 29. martā, pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $10, Bērniem $3
Visi lūgti piedalīties

23. feb. plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
MARTĀ
1. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU -- Draudzes padomes,
Revīz. kom. un Dāmu kom. amatā ievešana

SVĒTDIEN, 12. APRĪLĪ, PĒC DIEVKALPOJUMA
Draudzes sabiedriskās telpās
TRADICIONĀLĀ LIELDIEAS BUFETE
GROZIŅU VEIDĀ

8. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
22. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . Leģiona piemiņas
DIEVKALPOJUMS
29. mar. plkst. 10:00 . . . . . . . . . KONTEMPLĀTĪVS
DIEVKALPOJUMUS latviešu un angļu valdodā
APRĪLĪ
5. apr. plkst. 10:00 . . . . . . PŪPOLU SVĒTDIENAS
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
10. apr., plkst. 18:00 . . . . . . LIELĀS PIEKTDIENAS
TUMSAS DIEVKALPOJUMS
12. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . LIELDIENAS RĪTA
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU
latviešu un angļu valdodā
26. apr., plkst. 10:00. . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
MAIJĀ
3. maijā, MARATONSKRĒJIENS –
Dievkalpojums NENOTIKS
10. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
17. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
24. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS

Visi aicināti piedalīties!

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTĀS
PANKŪKU PUSDIENAS
Svētdien, 17. maijā, pēc dievkalpojuma

Pieaugušiem $10, bērniem $3.
Visi aicināti piedalīties

LŪGŠANAS STUNDAS
Trešdienās, 6:00 vakarā
12. februāri, 13. maijā
c
LEKCIJAS BAZNĪCĀ
Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā
19. februārī, 18. martā
15. aprīlī, 20. maijā
c
BĪBELES STUNDAS
Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā
26. februārī, 25. martā,
29. aprīlī, 27. maijā
Aicinām visus piedalīties
Mācītāja Gija Galiņa

CONCERT
WHAT: Live concert with "OUT OF THE HOUSE“.
Tonight, however, they will be known as "LIGO" (“Latvian-Irish-Gusto-Orch.”)
WHEN: Saturday, February 29, 1:00 pm
WHERE: Latvian Hall, 33rd & Mohawk St.
COST: $25. Students: $10. Children under 10: Free.
FOOD: Full luncheon, catered by HyVee. Free wine & Desserts.
RSVP: By Saturday, February 22 to kunora@windstream.net (402-483-6376)
WHO: “Out of the House” is a Lincoln-based band that specializes in Irish music. They
are “all acoustic”. Their instruments include: fiddle, mandolin, accordion, flute, whistle,
drums, guitar, and voices.
For this concert, LIGO has also learned some popular Latvian folk songs. They will
accompany our audience in sing-alongs throughout the afternoon. We will also have words
to popular Irish melodies that the audience can also sing-along to.
SCHEDULE:
Start around 1:00.
Lunch first.
A short trivia contest: “Guess the Name of the Latvian Folk Song”.
LIGO will also participate by playing some Latvian tunes for you to guess.
Live Concert. A mix of: original music by LIGO - - - a sing-along Latvian tune - - a sing-along Irish tune - - - more original music - - - more sing-alongs.
We are fortunate to have a very talented band entertain us. They are all excellent musicians,
who have a keen ear for our strange, Latvian folk music. They have practiced long and hard
to learn some of our melodies. The unique blend of their Irish folk instruments sounds much
like many of our own old, Latvian folk instruments.
You can safely invite all of your non-Latvian friends to this concert. It will be great fun - - toe-tapping - - - and immensely entertaining for all ages and all groups and families.
Guitar: Jenn Duerr
Mandolin: Davey Sullivan
Flute/Whistle: Susan Ritta
Fiddle: Mike Naldrett
Accordion: Kate Sullivan-Romero

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTAIS ZIEMASSVĒKTU TIRDZIŅŠ 3. DECEMBRĪ
No sirds pateicos ikkatram kas palīdzēja dāmu komitejas darbā. It sevišķi saimniecēm Veltai Didrichsons un
Annai Pool ar Dailu Būmani par mielastu plānošanu un izkārtošanu. Visiem daudziem palīgiem piparkūku,
dzeltenās maizes, balto cepumu, un pīrāgu cepšanā. Kārlim Indriksonam paldies par lielo palīdzību visās lietās.
Paldies Dagnijai par apsveikumu kartiņu un pastmarku ziedojumu. Liels paldies visiem dāmu komitejas
pasākumu un tirdziņa maizes galda atbalstītājiem.
Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece

Ciemiņi no Omahas

Fotos: A. Liepiņš

Eriks Lipiņš, Andrejs Eglīte and Kārlis Indriksons set up scaffolding in the Latvian Hall and replaced
burned-out bulbs and damaged tiles in the ceiling.
Fotos: Margaret

RUPJMAIZES CEPŠANA
18. februārī
$8.00 / kukulis
Pieteikt pie Kārļa Indriksona
402-730-3427

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING PAR APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU

