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Kad ledus strēles klusi 

Uz loga rūtīm zaigo, -- 

Es pieglaužu tām vaigu. 

Man šķiet, tur uzplaukusi 

Ir kāda puķe balta, 

Kaut ārā ziema salta ... 

Sirds tuvāk tiecas logam: 

Vai dārzs tas, kura žogam 

Līkst pāri ābeļzari? 

Ai, ziema, kā tu vari, 

Kad sniegs klāj saules pēdas, 

Sviest rūtīs ziedu vēdas!? 

Mācītāja ILZE LARSEN 

952-449-1092 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece  

KRISTĪNE KONTERE 

952-412-4591 

 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Edvarts Tūters 

(1893-1984) 

Ledus puķes 
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Draudzes dzīve februārī 

Svētdien, 5. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. Filma „Hamlets” Heights kino teātrī plkst.12:30. 

 Svētdien, 12. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Dievkalpojumā piedalās draudzes slavēšanas grupa „Mineapoles Dvēsele”.  
 Sekos kafija un sadraudzība. Dāmu saimes gada sapulce. 

Piektdien, 17. februārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien, 19. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika septītā svētdiena. 
 Dievkalpojums ar Dievgaldu. Dievkalpojumu kuplinās draudzes koris. Sekos 
 kafija un sadraudzība. Draudzes gada sapulce. Padomes formēšanās sēde 
 pēc sapulces. 

Pelnu trešdiena – Gavēņa laika sākums 22. februārī 

Svētdien, 26. februārī, plkst. 10:30 – Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Padomes amatā ievešana. Kazdangas zupu pusdienas. 

Svētdien, 5. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika otrā svētdiena . Oskara Kalpaka 
 piemiņas dievkalpojums. Sekos Latviešu skolas Draudzīgais aicinājums. 

 Svētdien, 12. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar 
Dievgaldu. Vada prāvests emeritus Gunārs Lazdiņš. Sekos kafija un sadraudzība. 
Sadraudzības stundā, sarunas par situāciju Venecuēlā, kas reiz bija Gunāra Lazdiņa 
mītnes zeme un par to, kā LELBA  Ārmisijas projekts „Dzīvības Maize” ir palīdzējis 
cietušajiem Venecuālas valstiskajā krīzē. 

Piektdien, 17. martā, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien, 19. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika ceturtā svētdiena.
 Dievkalpojums. Sekos kafija un sadraudzība.  
 . 
Svētdien, 26. martā, plkst. 10:30 – Gavēņa laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 
  
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

 

mācītāja Ilze Larsen  

un darbvede Laila Švalbe.  

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651) 271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651) 484-6046 



 “Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa 

mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams: “Laimīgi 

garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, 

jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi 

izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to 

dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi 

sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti 

par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu 

valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. 

Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas 

bija pirms jums.” (Mateja 5:1-12) 

 Lielākā daļa no mums dod priekšroku cilvēkiem, uz kuriem var paļauties , 

kuru uzvedība ir paredzama. Mums patīk tas, kurš izpilda savus apsolījumus un 

apņemšanos. Mēs dodam priekšroku cilvēkiem, kurus saprotam, kuru uzvedību var 

lasīt kā grāmatā – melns un balts. Tie runā skaidru valodu. Mums patīk tie, kuru 

vārdu nozīme nav jāmin un kuri dara to, ko viņi saka. Mēs dodam priekšroku tiem, 

kuri ir loģiski un izdara saprotamus secinājumus. Vārdu sakot, mēs dodam 

priekšroku tiem, kurus viegli aprakstīt vai ierindot kādā no cilvēka rakstura 

apzīmējumiem.  

 Sekojot šodien dzirdētā evaņģēlija vārdiem, Jēzus nebija tāds, kuru viegli 

ierindot nevienā no mūsu priekšstatiem. Lai cik skaisti ir Kalna sprediķa vārdi šai 

dienai – tie nav viegli saprotami! Jēzus bija neparedzams. Viņa dzīves veidu bieži 

pārprata, nesaprata; viņa uzvedību nevarēja viegli nolasīt kā pēc grāmatas. Viņš 

bieži nebija loģisks, vismaz ne sekojot viņa kultūras normām. Viņš bija 

noslēpumains. Viss, ko par viņu zinām ir liels noslēpums – sākot ar piedzimšanu 

jaunavai, piedzimšanas vietu un dzimto ciemu. Pavisam noteikti viņa mācība, kas 

pārsteidza un izaicināja visu pierasto un agrāk dzirdēto.  

 Mateja evaņģēlijā aprakstītā Jēzus mācība sākas ar Kalna sprediķa runu. 

Latviski mums nav īsti latviska vārda tam, ko angļu valodā sauc par “the 

Beatitudes.” Svētības vārdi, kas izskan kā litānija, tiem, kuri acīmredzami ir zemi 

vispārējā sabiedrībā un kultūrā. Nabagi garā, vāji, sērotāji, tie, kuri uzņēmušies 

grūto uzdevumu būt par mierinātājiem vai apņēmušies uzdevumu dzīvot kā 

pacifisti – tie visi ir svētīti. Un tieši te, runājot no kalna, Jēzus ir ne vien 

noslēpumains, bet arī izsakās pret vispārpieņemtām normām kultūrā.  

 Kultūra un sabiedrība, kurā Jēzus dzīvo, atzīst panākumus, iemantotu vai 

sakrātu lielu bagātību un militāru spēku. Pēc vispārēji pieņemtām sabiedrības 

normām, šie būtu tie, kuri saņēmuši Dieva vai dievu (romiešu izpratnē) svētību. 

Jēzus vārdi, uzrunājot ļaudis no kalna, ir domāti tiem, kuri atrodas šo sabiedrības, 

kultūras normu otrā pusē, otrā rungas galā, tā sacīt jāsaka - viņi ir tie svētītie! 

Svētītie nevis tāpēc, ka viņi kādā veidā tika cienīti vai ir priecīgi, nevis tāpēc, ka 

viņiem netrūktu rūpes un raizes. Viņi ir svētīti, jo kādā īpašā veidā Dievs viņiem 

atrodas ļoti tuvu.  

 Dievs žēlo tos, kas sēro un tā ir svētība, laime būt Dieva tuvumā. Miera 

nesēji un pacifisti ir Dieva bērni, un tāpēc viņi ir svētīti, laimīgi. Dieva valstība 

pieder visiem šiem. Kā gan tu, kas sēro, jūties svētīts un laimīgs?!  

GARĪGĀ 

MAIZE 
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Ikviens, kas piedzīvojis sēras, zinās, ka tas ir ļoti sarežģīts un sāpīgs process. Vai 

zaudēts tuvinieks vai zaudētas attiecības, vai zaudēts, kas cits – vismaz es nevaru 

teikt, ka būtu laimes vai svētības pārņemta tādā izpratnē, kā vārds laime un svētība 

tiek skaidrots vārdnīcā. Ja būtu izvēle – vai gan mēs izvēlētos sēras dzīvē? Nē taču. 

Bieži vēlamies, lai tas, kas zaudēts tiktu vai nu atgriezts vai aizvietots, lai nav 

jāskatās sērām acīs! Ja būtu izvēle, mēs sēras izvadītu ārā pa durvīm, lai 

neatgriežas.  

 Arī mūsu kultūrā, vispārējā baznīcas kultūrā,  miers un pārticība un prieks 

bieži vien tiek pielīdzināts Dieva svētībai. Jēzus laika jūdu kopienai, kuru raksti 

apsola svētību paklausības praktizēšanā, ieskaitot zemes un cilvēka auglību, tas 

viss vienādojas ar Dieva svētībām. Kad Jēzus apgriež šādu praksi kājām gaisā, tas 

ir absolūts izaicinājums vispārpieņemtām normām, uzskatiem un reliģijas praksei. 

 Kalna sprediķa svētības vārdos, Jēzus saka, ka pasaulē, kurā ir tik daudz 

netaisnības, nevienlīdzības, kurā pietrūkst vismazākā sajēga par dzīvības vērtību – 

baltu un melnu, Dievs ļoti īpašā veidā ir trūkumcietēju, nabagu, apkrāpto, apspiesto 

un vājāto Dievs. Dievs ir sērojošo Dievs. Kalna sprediķa svētības vārdi mēģina 

teikt, ka Dievu nevaram viegli apžilbināt ar sakrātām un ērtas dzīves vērtībām. 

Dievu nevaram ielikt kāda kultūras vai sabiedrības normu rāmjos. Bet svētīti un 

laimes bērni ir tie, kas ir palikuši bez ievērības, kas cīnās caur dzīvi kā pa dziļu 

mežu vai ērkšķu krūmiem. Svētīti un laimes bērni ir tie, kas paliek neievēroti vai 

tiek ievēroti tikai tad, kad ir jau par vēlu. 

 Lai cik smagi un bez padoma mēs jūtamies, kad esam sērās, mēs atrodamies 

Dievam tikpat tuvu kā tad, ja dzīve ir laba un mierīga. Un vai nav tā, ka jūtamies 

Dievs ir tuvu mums tieši kad sērojam un dzīves ceļš zem kājām liekas zūd? Vai 

varētu tā būt, ka Dievs mūs nemēģina nopūst (kā pasakā vilks pūš māju) un 

aizpūst, kad neesam bijuši uzvedības augstumos? Vai varētu būt, ka tā ir svētība un 

milzīgs atvieglojums, laime, ka Dievs nesteidzina mūsu sēras, sakot: “Viss ir labi. 

Tu esi stiprs/stipra”, bet ļauj mums raudāt uz Viņa pleca? Vai varbūt svētība ir tā, 

ka pazīstam Dievu, kas nesaka, lai esam stipri un neraudam, bet saka: “Es esmu 

šeit. Ar tevi”?  

 Šāds ir Dievs, kas nebaidās un nevairās no mūsu dzīves zemajiem punktiem. 

Šis Dievs uzvelk mūsu zemumu kā savas drēbes. Šis Dievs piedzimst jaunai 

tīneidžeru mātei no vidusmēra vai zemākas šķiras un nevis karaliskos 

apartamentos. Šis Dievs iemācās amatnieka māku, strādā ar tulznainām rokām, 

dienas un naktis. Šis Dievs ir ar mums, mūsu vidū, dziedinot sabiedriski, kulturāli 

un estētiski neaizskaramos, sēž pie viena galda ar grēciniekiem un uzrunā ļaužu 

masas. Šis Dievs nebaidās no nekārtības vai uzturēšanas daudzām vajadzībām. Šis 

Dievs mājo, dzīvo ar mums, mūsu salauztajās dzīvēs, nebaidoties no nepievilcības 

vai estētikas trūkuma.  

 Šis Dievs uzdrīkstas un vēlās būt tuvu mums un, tāpēc 
mēs un visi citi esam tie, kurus Jēzus sauc par svētītiem un 
laimes bērniem. 

To es varu saprast.  

Āmen.          Mācītāja Ilze 



APSVEICAM! 
 

Apsveicam Andru Roethler un Sarmu Straumani ar piedalīšanos 
LELBA organizētajos Laju kursos. 

 Draudzes mācītāja Ilze un dr. priekšniece Kristīne pasniedza kursu 
nobeigšanas apliecības un jaunās piespraudes. 

 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

Kopā ar apliecībām Andra un Sarma saņēma jaunās LELBP nozīmītes. Nozīmītēm klāt 
bija vēstule no LELBA biroja. 

 

 
Nosūtām LELBA draudzēm Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pasaulē (LELBP) 

nozīmītes ar tās jauno logo. 
 Šīs nozīmītes mums dāvina Latvijas apgabala pārvalde, kura tās izgatavoja, atzīmējot 
Kopbaznīcas un Pateicības svētdienu un vēloties, lai mēs visi apzinātos un radītu arī 

citiem LELBP jauno logo un identitāti. 
 

LELBA birojs 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

Vaira Sviķa fotogrāfija. 
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Zvaigznes dienas dievkalpojumā 8. janvārī varējām klausīties „Christmas Time is Here” 
by Vince Guaraldi, ar. Joshua Parman un „Kas ir šis Bērns?”- 16 gs. melodija 

„Greensleeves”, ar. L. Stirling, D. Johnson, S. Anderson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Sadraudzībā visiem tika 

garda kūka, jo mācītajai Ilzei 
dzimšanas diena 9. janvārī. 

 

APSVEICAM! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čello – Ilze Larsen,  

klavieru pavadījums – Guna Kalmīte Skujiņa. 

Daži no padomes locekļiem pārsteidza mācītaju Ilzi un MJ dzimšanas dienas vakariņās restorānā. 

Kristīnes Konteres fotogrāfijas. 
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

APSVEICAM! APSVEICAM! APSVEICAM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nāc, Kungs svētījošais, labais, 
 Manā sirdī dziesmu dves! 
 Ņem no žēlastības straumes, 
 Liec lai Tevi teicu es! 
  
 Māci mīlestības dziesmu, 
 Lai tā deg kā uguns sārts 
 Un lai Svētā Gara liesmās 
 Kvēlo mīlestības vārds. 
 
 (R. Robinson, tulkojusi Rudīte Losāne) 

 
 
 
 
 
 

Ilze un MJ. 

Novēlam brīnumainu jauno dzimšanas 

dienas gadu!!! 

Mūsu draudzes locekle Elita Ozoliņa svinēja savu 

93 dzimšanas dienu 29. janvārī. 

Mācītāja Ilze aiznesa Ozoliņa kundzei  ziedus no 

baznīcas altāra, kā sveicienu no draudzes. 

Mācītājas Ilzes fotogrāfija. 

Fotogrāfijā no kreisās: vīrs Jānis, 

gaviļniece un meita Sandra. 
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Pieminam 2022. gadā mūžībā aizgājušos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Psalms 23 

Tas Kungs ir mans gans,  
man netrūks nenieka. 

Tiešām, labums un žēlastība 
mani pavadīs visu manu 
mūžu, un es palikšu Tā 

Kunga namā vienumēr. 
Āmen. 

 

Vilnis Vilinskis 

1944. g. 27. maijs – 2021. g. 15. decembris 

Imants Veits 

1935. g. 29. 15. maijs – 2022. g. 3. februāris 

Olita Berkholtz 

1931. g. 4. jūlijs – 2021. g. 28. februāris 

Rita Drone 

1929. g. 10. marts – 2022. g. 2. jūnijs 

Gaida Saulīte  

1923. g. 20. jūnijs – 2022. g. 5. jūlijs 

Jānis Pogulis 

1926. g. 2. maijs – 2022. g. 26. augusts 

Guna Konters 

1928. g. 25. septembris – 2022. g. 7. septembris 

Vilhelmīne Vanaga 

1931. g. 22. marts – 2022. g. 8. septembris 

Juris Schultz 

1940. g. 18. maijs – 2022. g. 20. septembris 

Biminita Bērziņa 

1928. g. 2. jūnijs – 2022. g. 23. oktobris  

Jānis Ozols 

1940. g. 25. marts – 2022. g. 9. novembris  

Amands Freibergs 

1927. g. 27. marts – 2022. g. 19. decembris  

Valdis Rozentāls 

1967. g. 4. maijs – 2022. g. 23. decembris  
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

DĀMU SAIMES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE 
 

SVĒTDIEN, 12. FEBRUĀRĪ, 2023 

PLKST. 12:00 

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās 

Darba gaita: 

1. Ievada lūgšana. 

2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas. 

3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 

4. Valdes un amatpersonu ziņojumi. 

5. 2022. g. budžeta izpildījums un 2023. g. budžeta projekta pieņemšana. 

6. Amatpersonu un valdes locekļu vēlēšanas. 

7. Dažādi jautājumi, ziņojumi un ierosinājumi. 

8. Noslēguma lūgšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

GADSKĀRTĒJĀ DRAUDZES SAPULCE 
 

SVĒTDIEN, 19. FEBRUĀRĪ, 2023 

PLKST. 12:00 

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās 

Darba gaita: 

1. Ievada lūgšana. 

2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas. 

3. Draudzes 2022. g. 20. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un 

pieņemšana. 

4. Draudzes vadības ziņojumi. 

5. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2022. gadu. 

6. Revīzijas komisijas ziņojums. 

7. Budžeta projekta pieņemšana 2023. gadam. 

8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas. 

9. Remontu komitejas ziņojums – nākotnes remonti. 

10. Dažādi jautājumi un ierosinājumi. 

11. Noslēguma lūgšana. 
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze un 

saimniece Anita Jurēviča ar palīdzēm ielūdz uz 

 GADSKĀRTĒJĀM 

 

    ZUPU PUSDIENĀM 
 K a z d a n g a s     s k o l a s    bērnu a t b a l s t a m 

  

 

 Svētdien, 26. februārī  

 plkst. 12:00 (pēc dievkalpojuma) 

  
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis – St. Paul and 

cook Anita Jurēviča, with volunteers, invite you to the 

 ANNUAL 

 

SOUP LUNCH 
to support K a z d a n g a s school 

 

 

 Sunday, February 26th  

 at 12:00 (after church service)  

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi
 

Piektdien, 17. februārī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās. 
 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 

Zupu pusdienām 14 gads! 

Soup kitchen’s 14th year! 
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
  Rokdarbu pulciņš 

 
  Tiekas 6. un 20. februārī plkst. 

  10:00-12:00 no rīta. 
   
  Ja ir jautājumi zvaniet, Inārai Porietis (612) 824-0809 
  

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 

Ilzes Dzenes pateicibas vestule, atstājot direktores amatu Kapseļos 

  
Labdien, mīļie Kapseļu bērnunama draugi! 
  
 Vēlos jums pateikties par sniegto atbalstu bērniem un darbiniekiem! LELBP atbalsts šajos gados 
ir bijis viens no maniem vadmotīviem un paraugiem, vadot Kapseļus! Ļoti, ļoti ceru, kas tas arī 
turpināsies turpmāk, jo šī nedēļa ir mana pēdējā nedēļa kā vadītājai Kapseļos. Kopā Kapseļos esmu bijusi 
21 gadu – kā auklīte, un pēdējos piecus gadus kā vadītāja. Lēmumu kļūt par Kapseļu bērnunama vadītāju 
pieņēmu ar mērķi – bērniem meklēt un nodrošināt ģimenes! Biju arī uzlikusi sev laiku – piecus gadus kā 
vadītāja. Tad nu šie pieci gadi ir pagājuši, kuru laikā ir notikušas daudz labas lietas, bet nekas nevar būt 
izcilāks par brīdi, kad bērns droši no Kapseļiem aiziet uzņemošajā ģimenē! Esmu pieņēmusi piedāvājumu 
kļūt par tieslietu ministres Ineses Lībiņas-Egneres padomnieci tiesību jautājumos, tostarp arī bērnu 
tiesību jautājumos. Ļoti ceru, ka šajā amatā spēšu stiprināt normatīvos regulējumus, kas skar arī bērnu 
tiesību jautājumus. 
 Šajos gados iepazinos ar Daci Skudiņu, kas manu darbību Kapseļos padarīja ar plašāku 
redzējumu. Dace man šos gadus ir bijis viens no tuvākajiem cilvēkiem, kuram varēju piezvanīt dienas vai 
nakts laikā, bet atbalsts un ieteikumus tika saņemts nekavējoši! Dace, Tev par to visa mana pateicība! 
Kārli, apbrīnoju Tavu pacietību un kalpošanu Kapseļos – šajos gados Tu esi kļuvis viens no Kapseļu lielās 
saimes! (Kārlis Žols, reiz Ziemeļkalifornijas draudžu mācītājs.) 
 LELBP arhibīskapei, mācītājiem, draudzes locekļiem nododu sirsnīgus sveicienus no sevis un 
Kapseļos – mūsu sadarbībai ir jāturpinās, jo Kapseļos ir mana sirds, tāpēc ar nākamo nedēļu uzsākšu uz 
Kapseļiem nākt kā brīvprātīgā! Tāpat palīdzēšu saviem kolēģiem Kapseļos turpināt uzsāktos darbos, jo 
šajos gados ir noticis būtisks pagrieziena punkts bērnunamu sistēmā. 
 Mani mīļie draugi, turpinām būt ciešā komunikācijā! Man joprojām var rakstīt un zvanīt! Tāpat 
es jums lūgšu palīdzību un padomu, līdz ko būs nepieciešams! 

Paldies jums par fantastisko sadarbību nu jau piecu gadu garumā!   
  
Ar cieņu 

Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” 

filiāles “Rīga” vadītāja Ilze Dzene 
tālr.: 20222093 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
 
Sveicam VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” jauno vadītāju Ullu Antonu!  
Vēlam Dieva svētību un izlūdzamies veiksmi, prieku un gandarījumu rūpēs par Kapseļu 
ielas bērniem, stājoties amatā! 

 
Mineapoles -St. Paulas draudze un 

Mācītāja Ilze Larsen 

 >>>>>>>>>><<<<<<<<<< 



Ceturtās Adventes dievkalpojums ar latviešu skolas ludziņu un skolas 

eglīte Mineapolē 

 

 18. decembrī notika ceturtās Adventes dievkalpojums  

Mineapoles – St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar 

Latviešu skolas uzvestu Ziemassvētku ludziņu. 

 Jau stundu iepriekš draudzes nama lejas stāvā rosās vecāki, skolotāji 

un bērni. Ilgi nav jāgaida, kad telpa pildās ar jēriņiem, eņģeļiem, saimnieku, 

saimnieci, Jāzepu un Mariju, 3 ķēniņiem, ganiņiem, teicējiem, lai 

dievkalpojuma laikā varētu izstāstīt senseno Jēzus dzimšanas stāstu.  

 

Pirms ludziņas mācītāja Ilze Larsen aicina 

skolas pārzini aizdedzināt 4. sveci 

Adventes vainagā. Tā simbolizē mieru - uz 

ko visi ceram gan mūsu sirdīs, gan pasaulē. 

 

Lugas gaitā draudze dzied “Jūs, bērniņi, 

nāciet ar priecīgu prāt” - tā skan mīļi un 

sirsnīgi.  

Ziemassvētku priekšvakarā nozīmīgs ir 

jautājums: “Ko dosim mēs, bērni, ko 

dāvāsim Tev?” 

Un dzirdam arī atbildi: “Ak, saņem mūs 

pašus kā dāvanu sev! Tu negribi mantas, ko 

pasaulē rod, tik sirdi it šķīstu…” 

 

Arī skolas bērnu ludziņa un darbs, kas 

ielikts, to sagatavojot, ir kā atbilde dziesmā 

uzdotajam jautājumam! Mācītāja Ilze saka 

skolas saimei lielu paldies par to! 

 

 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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 Pēc dievkalpojuma pārzine Indra Halvorsone pulcina visus klātesošos blakus zālē cerībā, 

ka arī šogad Ziemassvētku vecītis nepabrauks garām.  

 Atskan skaļi soļi, un te jau viņš nāk… - pelēkā mētelī ar garu bārdu, paplānu maisu pār 

pleciem un žagaru bunti. Pārzine vaicā publikai, vai tiešām skolas bērni pelnījuši žagarus, jo 

čakli gatavojušies dziesmu svētkiem un galvenais - mācījušies un runājuši latviešu valodā! 

Izrādās, ka žagari domāti… vecākiem? 

 Vecais vīrs šogad īpaši runātīgs un asprātīgs un labprāt ar pārzini pārrunā Ziemassvētku 

vecīša darba ikdienu un atbild uz jautājumiem. Nē, vēl nav pienācis laiks pāriet uz elektriskajām 

ragavām. Nē, dāvanu maiss nav tāds patukšs inflācijas dēļ, bet gan tādēļ, ka visas dāvanas jau 

iepriekš nosūtītas uz visiem dāvanu saņemšanas / izdales punktiem! Jā, vecītis nemaz nav visu 

vasaru gulējis, bet labprāt Facebook lapā noskatījies Minesotas dziesmu svētku koncertu 

ierakstus, un viņam ļoti paticis, cik labi latviešu skolas bērni dejojuši, dziedājuši, koklējuši 

svētkos. 

 Raksta autores ievēroja, ka pats vecītis arī kļuvis viduklī tāds plānāks un kājās viņam bija 

tādi gari ādas zābaki, it kā pats arī būtu lēcis pa kādam dancim dziesmu svētku laikā. 

 Un tad jau vecītis šēž savā varenajā krēslā uz skatuves, noklausās skolēnu sagatavotos 

priekšnesumus un ar prieku sniedz katram pa saldumu maisiņam, kurus viņam pasniedz čaklie 

rūķi - vecāku padomes darbinieki.  

 Paši mazākie dabū noskaitīt savu pantiņu par kukulīša cepšanu pat 2 reizes, lai uz 

skatuves pirmo reizi mūžā var kāpt viena no jaunākās klasītes skolniecēm, kura nevarēja būt klāt 
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eglītes sākumā! Otro reizi skan vēl drošāk! Visiem smiekli arī par vecākās klases priekšnesumu - 

par sajaukto kniksi un paklanīšanos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dāvanas no vecīša saņem arī mazāki un lielāki ciemiņi, ieskaitot absolventus (Pelēču 

ģimene pat pilnā 3 absolventu sastāvā!), skolotāji, mūsu rūpīgā Baiba Rudzīte, kas pēc aktīvas 

skolas dienas katru sestdienu saved baznīcas telpas kārtībā - liels paldies par to! Pārzine saka 

paldies arī visiem vecāku padomes locekļiem, no kuriem daudzi ir arī skolotāji - uzņemoties 

dubultu slodzi! 

 Un tad jau laiks vecītim doties tālāk, bet sanākušie dodas uz lejas telpām, lai baudītu 

gardo maltīti (paldies Mertz ģimenei ar palīgiem) un citus gardumus: dažādus salātus (rasolu 

ieskaitot), pašu ceptu rupjmaizi, zemenes šokolādē, kraukšķīgās rozetes uc. un tiktos ar sen 

neredzētiem draugiem, skolas biedriem! Liels 

paldies visiem, kuri baudīja pusdienas skolas 

atbalstam! 

Kristīne Duņēna Mertz. 

Zinta Pone. 
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Skolas saime visiem vēl veselīgu, priecīgu, darbīgu Jauno - 2023. gadu! 
 

Inta Lāčplēse un Indra Halvorsone  

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Triju Zvaigžņu ordenis Irēnei Lazdai 

 
  Zīmīgas bija dienas ap 18. novembri, jo taisni tanī laikā biju Rīgā, jo, starp 
citu, biju saņēmis ielūgumu no Prof. Paula Lazdas, piedalīties lrēnes  Lazdas Triju 
Zvaigžņu ordeņa (TZO) saņemšanas sv in ībās.  Steidzos uz norādīto vietu lai 

<Māra Pelēce. 

 

>Kira Birmane. 
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kopā ar draugiem, m ī ļ i e m  un sirsnīgiem cilvēkiem, atzīmētu un priecātos par šo 
notikumu.  

 Te vēlos pateikties visiem tautiešiem, kā Latvijā tā diasporā, kuri atbalstīja un 
veicināja lrēnes darbus, nenogurstošos centienus Latvijas labā. Tādu labu cilvēku 
bija daudz.    
 Pēc pirmām universitātes gaitām, Irēne pasniedza vācu valodu no 1968. līdz 
1969. gadam Minesotas Universitātē un tad, no 1970. gada līdz  pensionēšanās  
2011. gadā, Viskonsīnas Universitātē Oklērā. Doktora grādu ieguva 1975. gadā 
Pitsburgas Universitātē. Plašā pieredze pašķīra ceļu uz svešvalodu katedras 
prieksšēdi un pasniedzēju Viskonsīnas Universitātē Oklērā, un vācu valodas semestra 
programmas vadītāju Rozenheimā, Vācijā,  un Vitenbergā, bijušā  Austrumvācijā. 
 Viņa pārraudzīja un saskaņoja Dr. Ainas Galējas stipendiju konkursa 
izpildīšanu Latvijā, un kopā ar Pauli Lazdu, izvērtēja konkursa teicamniekus viena gada 
studijām Viskonsīnas Universitātē. Trīsdesmit gadu laikā 70 latviešu studenti ir 
baudījuši rietumu pasaules izglītību un, pēc 50 gadu okupācijas, iepazinušies ar 
Amerikas sabiedrību, kas agrāk lielā mērā bija liegts. 

 Kopš 2014. gada Irēne Lazda vada Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja fonda 
atbalsta organizāciju (OMFA), kas ir galvenais  ziedotāju    finansiālais atbalsts un 
pamats  muzejam. Viņa strādā bez algas un ir atbildīga par ziedotāju veicināšanu 
visplašākā nozīmē - veicināja OM vēstures muzeja izstādes izstādīšanu un 
izpildīšanu Prāgā, Florencē, Vašingtonā un Minesotā. 

 

  

 Irēne ir pasniegusi angļu 
valodas seminārus angļu valodā, 
valodas pasniedzējiem (pateicoties 
Amerikas lnformācijas aģentūras 
atbalstam). 
  
 Neskatoties uz aizņemtību, arī 
bija skolotāja Mineapoles latviešu 
sestdienas skolā, daudzus gadus 
piedalījusies UWEC gadskārtējā 
Austrumeiropas simpozija vadībā. 
Viņa ir korporācijas "Dzintra" locekle, 
iizaudzinājusi trīs latviskus bērnus. 
  
  
 
 
 
  

 Šis ir tikai mazs ieskats  viņas darbībā un darbā, veicinot latvisko identitāti. Par 
pārējo lai stāsta citi. Irēne ir liela un dedzīga patriote ar neizsīkstošu enerģiju. 
Apsveicēju un laba vēlētāju bija vairāk kā 40 tautieši, sanākuši kopā lai priecātos un 
būtu lepniem par lrēnes sasniegumiem – nu arī Triju Zvaigžņu ordeni.  
 Netika aizmirsti tosti ar uzkodām un draudzīgi rokas spiedieni ar vēlējumiem 
nepagurt visplašākā nozīmē.  
 

Jānis J. Dimants, Jr, M.D.  

TZO Atzinības krusta kavalieris 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

Fotogrāfijā: Irēne Lazda un raksta autors. 
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Mineapoles Latviešu skola otro mācību pusgadu 14. janvārī iesāka ar 
vizināšanos no Columbia Golf Course kalna. (Ilzes Larsen fotogrāfijas.) 
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  Nekustamo īpašumu aģente 
Larisa (Štolcere) Ozola 

 
Mobīlais 612-991-1760 

larisaozols@gmail.com 

 
 

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju 
 vai dzīvokli – kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 

Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju 
jomā, sadarbojos ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 

 
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. 
Mēs strādājam pa visu Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 

Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, 
vai tas būtu Jūsu nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 

Labprāt Jums palīdzētu! 

mailto:larisaozols@gmail.com
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IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 

952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

mzaeska@gmail.com 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un 
ēdam. Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no 
ābolu sulas, jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie 
uzkodām, sevišķi picas, kas cepta ar malku kurinātā 

ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm 
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am 

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 
Steve Hance ar partneriem 

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus – 
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties 

vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un 
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas, 
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un 

dāvanām. 
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 

612-871-5148, www.teashop.us 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta un draudze spiesta maksāt soda naudu. 

Church Services and Calendar of Events 

Sunday, February 5, 10:30am – Church Service followed by fellowship. Movie “Hamlet” 
in Heights Theater at 12:30pm.  

Sunday, February 12, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, February 19, 10:30am – Church Service with Holy Communion, Congregation’s 
annual general meeting followed by fellowship. 

Sunday, February 26, 10:30am – Church Service. The service will be followed by 
Kazdanga’s school Soup lunch  (all proceeds will go to support school children 
in Latvia). 

Sunday, March 5, 10:30am – Church Service. The service will be followed by Latvian 
School Draudzīgais Aicinājums.  

Sunday, March 12, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by 
fellowship. Pastor emeritus Gunārs Lazdiņš. 

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


