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“VIRS GALVAS MŪŽĪGS PIENA CEĻŠ”
Garīgā svētība Kristū
“Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētījis visās garīgajās svētībās, kas
mums Kristū ir debesīs! Viņš arī izredzēja mūs Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa
priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem
dēliem caur Jēzu Kristu par slavu savas godības pilnai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā.
Kristū mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko viņš
mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums darījis zināmu savas gribas noslēpumu – pēc savas
labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū kā nodomu laiku piepildījumam, – visu apvienot Kristū,
gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu
Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma, lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš
esam cerējuši uz Kristu. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs,
ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim
mantojumu un ka viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava.”
Ef. 1:3-14
Vasara atsauc atmiņā Dziesmu svētkus un šajos svētkos ir uzsvars uz
mēs, tāpat kā dievkalpojumā, mēs sanākam, lai kopā kaut ko darītu, lai
atbildētu Dieva aicinājumam, mēs paklausam, kad Dievs mūs uzrunā un
mēs pateicībā saņemam, kad Dievs grib mūs paēdināt.
Tie, kas bija klāt dziesmu svētkos pagājušo gadu arī saprot, ka ir
vajadzīgs laiks, distance, lai novērtētu to, kas aizskāra, kas uzrunāja,
kas palika dziļi mūsu sirdī. Mēs atceramies tās dziesmas, ko pazīstam
un sadzirdam, atkal tās, kas mums ir paslīdējušas garām varbūt
nepamanītas un ieklausamies tajās ar citu izpratni. Atceroties, visa
mūsu atmiņa sasaistās ar tām emocijām, atmiņām no pagātnes un
tagad rodam jaunas izjūtas. Pagātne un tagadne sanāk kopā, tas pats
notiek pie dievgalda, kad mēs atceramies un pieminam Jēzu, kā Viņš
saka to dariet mani pieminēdami.
Bet atgriežoties pie dziesmu svētku noslēguma koncerta, šim
koncertam bija dots nosaukums, Zvaigžņu ceļā, un šis zvaigžņu ceļs
noslēdzās ar 4 visvairāk dziedātām dziesmām un pirmā no tām bija
“Virs galvas mūžīgs piena ceļš.”

Kāds varbūt domā, kāda ir kopsakarība ar Pāvila tekstu, bet varbūt tieši šī dziesma zināmā mērā sasaucas ar
šo domu, kas izskan gan dziesmā gan Pāvila vēstulē efeziešiem.
Mums tikai ir jāprot saskatīt, saprast un novērtēt. Tikai trīs lietas.
Vai mēs spējam saskatīt lietas un cilvēkus pašos dziļumos. Kā mēs skatāmies ir ļoti būtiska lieta. Arī skatoties
debesīs, vai mēs spējam saredzēt lielāku kopsakarību, ja mums ir zināšanas par zvaigznēm. Tātad mēs redzam,
ka pirms mēs skatamies mums ir jābūt kaut kādām zināšanām, kas varbūt palīdz saprast to, ko mēs redzam.
Kādas tad mums ir zināšanas vispirms par šo dziesmu, “Virs
galvas mūžīgs piena ceļš.” Varbūt mēs zinam dziesmu vārdus,
varbūt mēs zinam arī komponistu, vai dzejoļa autoru un varbūt
arī zinam, kādam nolūkam šī dziesma tika radīta. Un ja mēs
saliekam visas šīs zināšanas kopā, tad mūsu priekšā ir lielāka
bilde un atkal dziedot šo dziesmu, jeb tikai klausoties, mēs
spējam ne tikai redzēt, bet izjust vairāk.
Tas arī ir visas kristietības pamats, kas aicina mūs augt,
mainīties, lai mēs spētu redzēt, saprast un izjust to, kas varbūt
neilgi pirms tam nebija iespējams. Kristus mums ir dāvājis šīs
iespējas būt atvērtiem un saņemt Viņa svētību. Mums tikai tā
ir jāpieņem ar šo bērnišķo tīrību un skaidrību.
Tīrība un skaidrība, kas arī bija Sprīdītim, jo dziesma “Virs galvas mūžīgs piena ceļs” bija rakstīta tieši šai
filmai. Sprīdītis, kas iziet laimi meklēt, jeb mēģina atrast to laimīgo zemi, bet tikai atgriežoties atpakaļ mājās,
viņš ir sapratis, ka laimīgā zeme ir šeit, jau no paša iesākuma.
Virs galvas mūžīgs piena ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām.
Tas ir kā mūžīgs aplis pa kuru mēs iesākam iet, bet vienmēr atgriežamies pie sākuma punkta. Vienīgā
atšķirība ir tā, ka ejot šo ceļu mēs iegūstam pieredzi, iegūstam šo gudrību, sapratni, un mums beidzot ir skaidrs,
mēs varam teikt, es saprotu, jeb es atradu, to ko meklēju. Varbūt Pāvila vēstulē mēs redzam, ka fiziskās mājas,
jeb zeme nav tā, ko mēs meklējam, jo mēs meklējam mūžības izjūtu, kur ir miers un harmonija, ko mēs
sasniedzam tad, kad esam atraduši Dievu, tad mēs zinam, ka esam mājās. Un mēs redzam, ka vienmēr ir kāds,
kas par mums rūpējas un sargā, kad mēs esam šajā ceļā. Tie nav tikai vecāki, tie nav tikai tuvi cilvēki, tur ir vēl
kaut kas vairāk. Māra Zālīte to šajā dziesmā nosauc par laimi.
Kur zaļa zāle,tumša nakts,
Kur migla rokām maigām,
Kur laimes bērnus meklējot,
Ik dienas laime staigā.
Mēs tiekam meklēti, vai tā nav laba ziņa, arī Dievs grib, lai mēs būtu laimīgi un Viņš tāpat neatlaidīgi turpina
mūs meklēt. Un kā Pāvils teica, Viņš jau mūs ir izredzējis pirms mēs piedzimām, Viņš jau mūs ir redzējis, Viņš
redz un turpinās mūs redzēt vienmēr. Un caur Viņu mēs saņemam garīgo svētību. Mums tikai atliek viens-iemācīties saņemt, saņemt tās svētības un dāvanas, jo “Viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar
apsolīto Svēto Garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka Viņš mūs ir izpircis sev par īpašumu,
lai mēs esam viņa godības slava.”
Mācītāja Gija Galiņa

DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
9. jūnijā, plkst. 10.00 . . . .
DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
16. jūnijā, plkst. 10:00.. . . . TAUTAS SĒRU DIENAS
DIEVKALPOJUMS
30. jūnijā, plkst. 10:00 . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
JŪLIJĀ
7. jūlijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUSI
P
Aina Lidija Ozols, dz. Liepiņš
Dzim. 1922. g. 19. aprīlī, Lubejā, Latvijā
Mirusi 2019. g. 15. februārī, Linkolnā
Izvadīta 2019. g. 27. februārī
PPP

DĀMU KOMITEJA RĪKO
DAUDZU SALĀTU PUSDIENAS
Svētdien, 28. jūlijā, pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $8.00, bērniem $3.00

14. jūlijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
28. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AUGUSTĀ
4. augustā, plkst. 10:00. . . . . . .DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
11. augustā, plkst. 10:00 . . . . . .DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
25. augustā, plkst. 10:00 . . . . . .DIEVKALPOJUMS
SEPTEMBRĪ
1. sept., plkst. 9:00 . . . . . . . . . . . KAPU SVĒTKI
WYUKA KAPOS
8. sept., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU

Visi mīļi aicināti

Draudzes padome ar palīgiem rīko
HAMBURGERU PUSDIENAS
Svētdien, 11. augustā
pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $10.00, bērniem $5.00
Visi laipni aicināti!

RUPJMAIZES CEPŠANA
16. jūlijā un 17. septembrī
Pieteikt pie
Kārļa Indriksona
402-438-3036

22. sept., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
29. sept., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . KONTEMPLĀTĪVS
DIEVKALPOJUMS latviešu un agļu valodā

DAUGAVAS VANAGI RĪKO
LĪGO VAKARU, SVĒTDIEN, 23. JŪNIJĀ
Plkst. 6:00 vakarā,
draudzes sabiedriskā zālē
Lūdzu ņemt līdz groziņus
ar Jāņa sieru

Jēzus dod jaunu bausli
"Kad viņš bija izgājis, Jēzus sacīja: "Tagad Cilvēka
Dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā.
Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu
tūlīt. Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. Jūs
mani meklēsiet, un, tāpat kā es jūdiem esmu teicis,
tā arī jums tagad saku: kurp es aizeju, jūs nevarat
nākt. Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu!
Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja
jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs
esat mani mācekļi." Jāņa ev. 13:31-35

Sveicināti māsas un brāļi tālumā!
Rakstu Jums Krapes draudzes vārdā. Atvainojamies, ka ilgāku laiku neesam devuši par sevi ziņas. Kā
mums šajā laikā gājis? 2017./18. gadā cītīgi darbojāmies, lai beidzot Dievnams atgūtu zvanu torni. Rakstījām
projektu, meklējām neskaitāmus saskaņojumus, jo Baznīca ir arhitektūras piemineklis un tajā atrodas arī Valsts
nozīmes kultūras mantojums- Hūna altārglezna un bronzas zvans, kas tagad mums atkal no jauna kalpo.
Projekts guva pozitīvu vērtējumu, tā finansējums bija 103 tūkstoši EUR. Pusi no projekta izmaksām sedza
novada pašvaldība, otru pusi caur Lauku atbalsta dienestu Eiropas fondi. Draudze savus līdzekļus ieguldīja
projekta līdzfinansējumā, būvatļauju saņemšanai, saskaņojumiem un citās ar projekta realizēšanu saistītās
darbībās, kur savu palīdzību sniedza arī LELB. Ar Dieva gādību pagājušajā vasarā Tornis tika iesvētīts, tornī
kalpo ilgi glabātais, 1682.g.lietais zvans.
2018.gada nogalē Pašvaldība izsludināja projektu konkursu par Sakrālo celtņu saglabāšanu novadā. Atkal
rakstījām projektu ar mērķi kosmētiski atremontēt Dievnama balkonu un iekārtot Draudzes muzeja telpu. Ar
Dieva palīgu projekts guva atbalstu 3 ooo,oo EUR. Gada sākumā sapirkām visu nepieciešamo gan remontam,
gan muzejam, iestājoties siltākam laikam ķersimies pie darba, jo viss jāveic saviem spēkiem, tam naudu
nepiešķir. Paldies Dievam, ka mums ir ģimenes un radu atbalsts, kopā paveiksim arī to. Man personīgi ir ļoti
daudz vēsturisko materiālu un cilvēku liecības par draudzes un Dievnama vēsturi, ko esmu vākusi un krājusi
visu savu apzinīgo dzīves daļu. Kopīgi ar draudzi nolēmām, ka tas viss jāsistematizē un jāatstāj Baznīcā, tāpēc
tapa projekts tieši ar tādu mērķi.
Draudze esam joprojām neliela, prieks, ka pagājušajā gadā mūsu draudzē savu piederību atjaunoja trīs
cilvēki, kas Krapē ir dzimuši, kristīti, iesvētīti un gājuši svētdienas skolā. Šie jaunie cilvēki dod mums enerģiju un
spēku.
Liels paldies par Jūsu atsūtītajiem ziedojumiem, tie mums ļoti noderējuši. Par 2017. gadā atsūtīto
naudiņu, nopirkām jaunu kabeli 300 m, lai kapu svētkos no tuvākajām mājām varētu pieslēgties elektrībai, kas
iepriekš bija liela problēma, tāpat šo naudiņu izmantojam ērģelnieces pakalpojumu segšanai, svētdienas skolai.
2018.gadā saņemtos ziedojumus izmantojām kā līdzfinansējumu projekta realizācijā.
Tāpat kā citur Latvijā, pagastā samazinājies iedzīvotāju skaits: citi labākas dzīves meklējumos ārzemēs, citi
Rīgā vai citās Latvijas pilsētās, kur pieejamas darbavietas. Aizbraucot vecākiem, aizbrauc arī bērni, jaunieši pēc
mācībām reti atgriežas, līdz ar to pagaidām nedarbojas Svētdienas skola.
Draudzē joprojām kalpo mācītājs Ainars Spriņģis, viņa sieviņa ir draudzes ērģelniece. Pateicamies Dievam,
ka viņi joprojām kalpo tieši pie mums.
Mūsu Dievnams ir iekļauts Ogres novada tūrisma ceļvedī. 2018. gadā pie mums bija 9 ekskursantu
grupas, par to mums liels prieks, ka cilvēkiem interese par mūsu pagastu un arī Dievnamu. Apkārtrakstus no
Jums saņemam, paldies par to.
Šoreiz vēstuli rakstu uz lapas, kura fonā ir mūsu baznīca ar visu torni, jo esam lepni par to, ka mums
izdevās piepildīt sen lolotās cerības par zvanu torni ar visu gaili tā vēsturiskajā izskatā!
Visiem mums un Jums Dieva palīgu vēlot, draudzes vārdā, ar cieņu un Dieva mīlestībā, Anita Bokta
2019. g. 20. marts

Krapes baznīca ar jauno torni, un tā iesvētīšanas dievkalpojums 2018. g. vasarā

LIELDIENAS RĪTĀ – DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU UN SVĒTKU BUFETE

Mācītāja Gija Galiņa

James McLaughlin kuplina
dievkalpojumu ar diviem solo -Frank's "Panis Angelicus" un
"Nearer, My God To Thee"

Priekšā Valdis un Māra Balodis un Gaida Veidemanis

Fotos: Ārijs Liepiņš

_________________________________________________________________________
Lekcijas, nodarbības, meditācijas, spēles, jaunas iepazīšanās.
Dievkalpojumi, pārrunas, pastaigas.
Laiks sev un citiem – piesakies!
GALVENIE LEKTORI:
māc. Dr. DACE BALODE no Latvijas
prāv. ILZE KUPLĒNA-EWART no Kanādas
Tas vis un vēl vairāk – no 29. augusta līdz 1. septembrim Katskiļos
LELBA DRAUDŽU DIENĀS 2019!
Informācija un pieteikšanās: draudzudienas2019@gmail.om
Seko mums sociālajos tīklos: www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019
Sīkāka informācija: www.LELBA.org, sadaļa DRAUDŽU DIENAS

Foto: Valdis Kalniņš

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padomes locekļi, kopā ar dāmu komiteju
un revīzijas komisijas locekļiem, tika ievesti amatā 2019. g. 24. martā.
No kreisās, 1. rindā - draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, pianists James McLaughlin,
draudzes mācītāja Gija Galiņa un dāmu komitejas priekšniece Nora Šmits
2. rindā – Jānis Strautkalns, Dagnija Bite, Rasma Strautkalns, Laura Paeglis un Iveta Wilson
3. rindā – Velta Didrichsons, Māra Žīgurs, Māra Murhpy, Daila Būmanis, Anna Pool, un Astra Iesalnieks
4. rindā -- Imants Iliško, Valdis Balodis, Ēriks Lipiņš, Ron Wilson un Ārijs Liepiņš. Iztrūkst Ingrīda Bangers
c

c c

Okupācijas Muzeja Biedrības valdes priekšēdis Valters Nollendorfs ciemojās
Linkolnā, Nebraskā aprīļa sākumā. Skaistā pavasara pēcpusdienā 4. aprīlī, ap
30 cilvēki sapulcējās latviešu namā, kur Valters deva pārskatu par Okupācijas
Muzeju.
Jānis Nollendorfs iepasīzstināja viņa brāli Valteru un stāstīja atmiņas par
Nollendorfa ģimenes pirmiem gadiem Amerikā.
Valters rādīja jaunos muzeja izplatīšanas plānus uz ekrāna, ar Birkerta
dramatisko pus melno un pus balto ārējo skatu. Digitāli izveidoti plāni parādīja
iekšējās telpas izkārtojumu.
Foto: Jānis Nollendorfs
Nollendorfs arī informēja par jaunuzbūvēto pieminekli Belģijā. Kopā ar Beļģijas pilsētu Zedelgemu, Okupācijas
Muzejs partnerēja lai izveidotu pieminekli "Latvijas Stāvstrops Brīvībai", kas veltīts latviešu leģionāriem. Otrā
pasaules karā, Zedelgemas karagūstekņu nometnē (kur Daugavas Vanagi tika nodibināti) bija ap 12,000
latviešu karavīru. To skaits ir līdzvērtīgs bišu skaitam stropā.
Nollendorfs arī iepriecināja ar viņa oriģinālām dzejām. Dzejas atradīsies jaunā muzejā, Nākotnes Namā.
Pateicība saimniecām kas sagatavoja garšīgu uzkodu galdu ar vīna piedevām.
Pēc lekcijas, Nollendorfs apstaigāja zāli, un apsveica sen neredzētos draugus no viņa jaunības dienām
Linkolnā. Bija brīnišķīgs vakars, ko Linkolnieši un Omahieši ilgi atcerēsies.
Kārlis Indriksons

PENSIONĀRU SAIETS 14. FEBRUĀRĪ
Kā parasti sapulcējušies pensionāri sarunājas
savstarpā par pēdējiem priekiem vai nelaimēm,
baudot kafiju, vīnu vai importētas alus šķirnas.
Kuno nodeva sveicienus no Jura ar ziņām ka viņš ir
ļoti apmierināts ar dzīvi Montānā. Tad klausījāmies
jaunākās ziņas no Latvijas:
 Beidzot tika sastādīta un
apstiprināta jauna valdība ar
Krišjāni Kariņu (no Jaunās
vienības) kā ministru prezidentu.
Šīs valdības sastādīšanas periods
šoreiz bija garākais vēsturē.

atliekas, tās tiks
nodotas uz
atticīgām valstīm.

 Andris Nelsons trīs
gadus pēc kārtas saņēma
Grammy balvas par
labāko klasisko mūzikas
albūmu (Šostakovič simf.
4 & 11); un otro balvu
par labāko vadīto orķestri
(Bostonas simfonisko).
Saimnieki šomēnes bija Laurie un Imants, kas bija
sagatavojuši lielisku stroganofu ar vārītām nūdelēm
un piedevām. Saldam ēdienam bija Valentines
kūciņas un arī Noras ceptais kliņģeris. Apsveicām
februāra dzimšans dienu svinētājus Valdi un Veltu.

 Līgatnes Lācene Ilzīte
sasniedza pilngadību ar 18
gadiem. Bija daudz
apsveicēju ar garšīgām
dāvanām. Redzami bija
burkāni, kāposti, ogas un
citi labumi.

 Dobeles
dzirnavnieks sācis
attīstības projektu par
30 miljons € un tā kļūs
par lielāko graudu
pārstrādātāju
ziemeļeiropā. Pašlaik jau pārstrādā 40,000 tonas
graudus.
 Centrāltirgū,
kas pašlaik tiek
pārbūvēts un
modernizēts, tika
atklāts pārbūvētais
gastranomijas
paviljons, kurā
ietilpst ēdināšanas
pilsētiņa ar 20 virtuvēm un diviem bāriem kur
piedāvās starptautiskus un vietējos ēdienus.
 Volhova purvos no
atrastiem karavīriem,
līdz šim, ir 171 latviešu
leģionāri (pēc
latviskiem vārdiem).
Kad vācu speciālisti
beigs pārbaudīt visas
352 atrastās karavīru

Pēc tam tika rādīta ļoti interesenta filma par Latvijā
pērn notikušām starptautiskām koru sacensībām. Bija
pārstāvetas ap 45 valstis (pēc karogu skaitļa).
K.S.

________________________
14. MARTĀ
Kā parasti sapulcējoties pensioāri dūšīgi pārrunāja
savus labos vai sliktākos notikumus. Pensionāru
skaits lēnām sāk arī pieaugt.
Programma sākās ar Kuno Latvijas ziņām:
 Latvija iegādāsies ap 25
jaunus elektrovilcienus—
lokomotīves un vagonus,
no čehijas Škodu
Vagenka kompānijas.

∙ Mehāniķu trūkums

lauksaimniecības ierīcēm ir
sasniedzis katastrofisku stāvokli.

∙ Krievu salas osta ir

pilnīgi pabeigta un ir
pārkrauts pirmais kuģis,
kā arī akmeņogļu iekrauja
ir pilnīgi pārcelta uz
Krievu salu.



Ventas (Kuldīgas) ūdenskritums, kas ir platākais
Eiropā, tiks apgaismots.

∙ Pabeigts 93 km
garais žogs uz LatvijasKrievijas robežas.

 Mariss Jansons šogad saņem prestīžo Karajāna
balvu. Jansons plāno šogad sniegt divus koncertus
Latvijā ar savu Bavarījas radio simfonisko orķestri.
 Rīgas bebru
uzturēšanai atvēlēti 1200
€, barošanai un apstādiju
sargāšanai.

Šomēneša dzimumdienas svinētājus Rasmu O. Kuno,
Dagniju un Jāni apsveicām dūšīgi nodziedot "Augstu
laimi, prieku". Saimniece bija Velta kura mums
piedāvāja, par godu svētam Patrikam, lieliskas Īrijas
izcelsmes mielastu. Dagnija dekorēja galdus un
gādāja kūkas saldam ēdienam. Tad sekoja video
filma un viesošanās. K.S.
_______________
11. APRĪLĪ
Šī mēneša dalībnieku skaits bija sarucis mazliet,
laikam ka bija tuvi Lieldienu svētki.
Kuno ziņas no Latvijas avīzēm:

Apsveicām aprīļa
dzimumdienas svinētājus Ainu, Intu, Andreju, un
Laurindu. Saimnieces Rasma un Mirdza piedāvāja
latviešu parauga cīsiņas ar skābiem kāpostiem, kā arī
ābolu "pajas". Bija arī Noras ceptais kliņģeris. Kuno
rādīja video ar Imanta Kalniņa klasisko mūziku, 4.
Simfoniju, ko atskanēja slavenais Baltic Sea Youth
Philharmonic orķsetris Parīzes koncertzālē. Kārlis
gādāja arī par citām filmām. K.S.
c

c

c

PATEICĪBA Marutai un Dave Barnhouse un
Valtrautai Simsons
par $100 ziedojumiem mūsu draudzei!
Draudzes Padome

 Rīga atzīta kā
viena no 100
pasaules pilsētām
kur vislabāk dzīvot.

 Rail Baltica plāno
tūrēt ātrvilcienus starp
Baltijas valsts
galvaspilsētām un tad
uz Berlīni katras divas
stundas.

 Brīvo darbvietu pieaudzis par 33.4% un ir brīvas
22,700 darbvietas.

 Luftahansa plāno
būvēt Rīgā lielāko
lidmšīnas
apkalpojumu centru
ziemeļeiropā.

 Ar nākamgadu nevarēs vairs dižoties ar padomju
armijas uniformām

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE
PAR APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU
c

Valentina Petrusev is the young, proud owner of Samovar European Deli,
on north 27th street. She was born in Tiraspol, Moldova, in the
1980's. In 1992 the city was besieged by war. Valentina's family, along
with many other Moldovians, got refugee status, and were able to
emigrate to the U.S. in 1996. Their family was intact: Mom, Dad, 2 girls,
and 2 boys. They first arrived in Sacramento, Calif., and lived there for
about a year. There were no jobs to be had in California at this time,
especially for people who could speak no English. Then, they moved
straight to Lincoln. Their father worked at Kawasaki for a while, as a
welder.
Needing more money, he changed jobs to driving
trucks. Valentina remembers being 12 years old, and getting calls from
her dad to translate his load documents. Samovar was opened March 14,
2014, at its current location. Most of Samovar's customers are, actually,
Americans. Then, Latvians share the customer base with Ukrainians,
Poles, Romanians, and Russians from Lincoln. Their overseas products
come primarily from Moldova, Ukraine, Poland, Russia, Germany, and the
Baltics. Valentina has 3 children: girls Yana, 14, and Meera, 5. Son
Anthony is 12. Mother is Lyudmila Smolyuk . She was a florist back home, where she had 3 flower
shops. "She's living her dream" is what Valentina says about her Mom. They are refugees from a war-torn
country, who have succeeded in starting a new life in Lincoln, Nebraska. Does this sound familiar? K.I.

HERE ARE SOME OF THE FINE FOODS YOU WILL FIND AT SAMOVAR EUROPEAN DELI:
From Latvia: Rigas Zelts -- sardines & sprots. Spilva -- Solanka (jar) & Rasolniks (jar) & tomatu pasta.
Brivais vilnis -- smoked sprats in oil. Banga -- mencu aknas & Fried Baltic Herring in tomato sauce
Bandi -- roasted sprats & sardines.
IN THEIR FROZEN CAKE SECTION:
Orkla -- meringue cake with hazelnuts. Bandi -- Blackcurrant curd cake. "Kekavas" -- Ruma torte.
Dzintars -- flavored cream cheeses. Mr. Fish – herring. Bandi -- ravioli (frozen) & kefir. Zigmas -- skinless
herring (jar, in freezer). Dadu -- various ice creams & cheese cakes.
OTHER INTERESTING FOODS AT SAMOVAR:
Armenia -- sturgeon in own juice & rainbow trout in tomato sauce & sturgeon head soup
Slovenia -- fruit juice concentrates: black currant, raspberry
Bulgaria -- pitted sour cherries compote
Moldova -- "Vita" juices: pomegranate, apricot, cherry
Lithuania -- "Tauras" kvass, "Biovela" canned meat with buckwheat
Brazil -- braised beef with bay leaves
USA -- wild Alaskan keta salmon
Poland -- pork loaf
Iceland -- Icelandic cod liver

