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Ziemassvētku dzejolis

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.
Balts un kluss
Šis laiks,
Balts un kluss...
Vien eņģeļu gaviles
Dzirdamas visur,
Kas vieno mūs
Zem debesīm,
Un dāvā mīlestību,
Lai kā svētumu glabātu.
Klusā un baltā naktī
Lēni sniegpārslas krīt
Un brīnuma spārni sedz pasauli,
Jo Dieva Dēls
Ir dāvāts mums.

/dzejoļa autors Sandra Kubile/



NO MĀCĪTĀJAS

“ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, 
tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” 
– Jāņa 8:12

Tik daudz gaismas iededzam Ziemassvētku 
laikā - sveces, eglītes gaismiņas, dekorācijas ārā 
pie mājas, pilsētā. Tās varbūt iededz pat tie, kas 
Kristus dzimšanai daudz netic, vai, kam  netliek 
laika. Tomēr mūsu ilgas bieži ir spēcīgākas par to, ko 
spējam vārdos pateikt un tāpēc arī ārēji mēginam 
radīt šo ideālo gaismas ainavu ap mums. Katrā 
cilvēkā ir ilgas pēc gaismas un mūžīgas pilnības. 
It īpaši vistumšākajā laikā. Šorīt, pieejot pie loga, 
vakardienas tumsa zemē un kokos, krūmos, mājās 
– bija pārvērsta baltā gaismā. Pirmais sniegs visu 
tumšo, pelēko un melno bija padarījis gaišu. Katra 
līnija un nianse, māju kontūras vēl pirms saullēkta, 
tūlīt liekas skaidrākas, redzamākas baltajā ainavā. 
Ko tumsā bija grūti pamanīt – par to sniega 
baltumā nebija jāšaubās! Sniega atstarotā gaisma 
pat tumsā visu ikdienišķo darīja skaistu.  

Pirmais sniegs vienmēr bijis kā brīnums, 
kā ilgas, kas piepildās pēc lielas gaidīšanas. Tā ir 
advente. Kad ziņkārīgi, pacietīgi vai – nē, gaidam 
to, kas dotu piepildījumu ilgām. Mes esam vēl 
tumsā. Un par spītu tam, ka mums patīk teikt: 
Ziemassvētku laiks ir gaismas svētki (laikam jau 
sveču un dekorāciju dēļ), tie ir tieši pretēji – laiks, 
kad svinam tumsu. Tumsa ir visapkārt – katra diena, 
kas paliek arvien īsāka līdz ziemas saulgriežiem liek 
mums pakļauties tumsas ritmam bez lielas izvēles. 
Lai cik daudz sveču un lampu mēs degtu šinī 
laikā, dabas ritmu mēs neapmānīsim. Tumsā mēs 
visvairāk sajūtam ilgas pēc gaismas. Apzinamies, 
cik ļoti ilgojamies pēc gaismas, cik dziļi tumsa 
mūs apņem. Līdz beidzot, ilgu un cerību spēkā 
– tumsa atkāpjas Dieva priekšā, kuram dziedam 
slavas dziesmas Ziemassvētku vakarā. Gaisma nāk 
– vai to pamanam, vai satveram, vai nē. Gaisma 
nāk. Tā spīd tumsā. Vienīgā iespēja šo gaismu 
saturēt ir atzīties, cik dziļi tumsa mūs apņem un 
neizlikties, ka būtu citādi. Mums jāspēj nosaukt 
tumsu par tumsu un gaismu par gaismu, kā Ievas 
Akurāteres dziedātā dziesmā. Advente tāpēc arī ir 
grēksūdzes laiks – atzīties, ka tumsa ir visapkārt, 
tumsā staigājam un dzīvojam, un citādi nevaram 
kā ilgoties un lūgt pēc gaismas, atzīties, ka paši 

šo gaismu no sevis radīt nevaram lai arī mēginātu 
iedegt miljons sveču. 

 “Dzīvība bija cilvēku gaisma,” liecina 
evaņgēlijs. Vai parasti nesaka otrādi -  gaismā ir 
dzīvība un no gaismas rodas dzīvība? Evaņgēlijs 
mums liecina citādu kārtību! Dzīvība ir cilvēku 
gaisma, tas saka. Kas tā par dzīvību, kas dod 
spēku un dzīvotspēju pat gaismai? 

Adventē svinam tumsu, jo sagaidam un 
ceram, ka tā reiz dos ceļu tam, kurš pats ir dzīvība. 
“Viņā ir dzīvība”, saka evaņgēlijs, un dzīvība ir mūsu 
gaisma. Dzīvība, kas sāk rosīties sirdī, kad ilgas 
pēc gaismas ir vislielākās un dziļākās. Šī dzīvība 
un gaisma paliek ar mums mūsu tumsā – gaisma 
spīd tumsā! Dievs uzticīgi paliek ar mums šajā 
adventē un visos citos dzīves ilgu un gaidīšanas 
laikos, jo Dievs zin, cik ļoti mums viņu vajag; jo 
Dievs zin mūsu ilgas pēc gaismas, dzīvības un 
pilnīgas laimes.  Tādēļ Dievs neatstāj mūs vienus 
– bet nāk un iet šo ilgu ceļu kopā ar mums. Viņš 
– Immanuēls, Viņš, kurš saka: “ES ESMU pasaules 
gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet 
tam būs dzīvības gaisma.” Viņš - Jēzus Kristus. 

Novēlu katram jums svētīgus Ziemassvētkus un 
gaišu Jauno 2016. gadu!

Jūsu,
māc. Ilze
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DIEVKALPOJUMI
20. decembrī, 10 AM – Ceturtā Advente. 
Draudzes Ziemassvētku sarīkojums pēc 
dievkalpojuma. 
24. decembrī, 5:00 pēcpusdienā, 
Ziemassvētku vakara svētku dievkalpojums - 
December 24th, 5 PM, Christmas Eve worship 
31. decembrī, 3 PM - Vecgada dziesmu 
dievkalpojums

2016
10. janvārī, 10AM
24. janvārī, 10AM
7. februārī, 10AM
21. februārī, 10AM
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Citi notikumi/ Other events: 

15. decembrī, 12-1 PM, Adventes pārdomu un 
lūgšanas stunda/ December 15th, 12-1 PM Advent 
reflection and prayer hour
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NO JŪSU DRAUDZES PRIEKŠNIECES 

Baznīcas gads nāk uz beigām  -tuvojas Advente un 
ar cerībām gaidam Ziemsvētkus un skatamies uz 
jauno gadu.  

Oktobŗa mēneša beigās pie mums viesojās   LELBAS 
prāvets Lazdiņš, Vidienes apgabala mācītāji, 
priekšnieki un dāmu komiteju priekšnieces.  Visi 
kā viens atzina ka mums ir skaista baznīca (kā 
jau mēs paši zinam) un bija prieks to dzirdēt.   Ir 
ļoti nožēlojami ka mūsu baznīca netiek biežāk 
un kuplākā skaitā apmeklēta dievkalpojumos 
kā arī netiek lietota iknedēļu.  Griežos pie jums 
lai atrastu risinājumu  kā mēs varētu gūt lielāku 
skaitu kuŗi apmeklētu dievkalpojumus un draudzes 
sarīkojumus??  Zvaniet, aprunāsimies!!   Apzinos 
ka mūsu skaits ir stingri krities un vecums ir 
nogurstinošs  bet tas nav iemesls nenākt uz 
dievkalpojumiem,  tikties ar draugiem un paziņām 
un galvenais - pielūgt Dievu.  Ja jums ir grūtības  
kā tikt uz Dievnamu lūdzu dodiet ziņu un mēs 
sameklēsim jums izpalīdzētājus.   Ja neesat droši 
kuŗas svētdienas notiek dievkalpojumi, zvaniet man 
616-644-1173 vai macītājai.   Atbildes saņemsiet.   

Skatīsimies uz nākošo baznīcas gadu  ar prieku, 
enerģiju un gaišām acīm.  Kā Dievs vēlēsies tā 
notiks,  bet mums arī ir viņam jaizpatīk ar lielāku 
aktivitāti draudzes dzīvē.  Nevaram  ielaisties 
vaimanās un sūdzībās, jo tās nav dziedinošas,  
bet paklausīsimies uz Dievu un viņa Dēlu lai dotu 
mums spēku un ticību izdzīvot mums piešķirtos 
gadus.

Uz redzēšanos nākošā dievkalpojumā -

Ilze Runka, Draudzes prieksniece
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DĀMU KOMITEJAS DARBĪBA

Rakstu īsu pārskatu par draudzes dāmu komitejas 
(DK) darbību. Vismaz ceru ka būs īss!
   Mums mainījās valde pavasarī. Takā mūsu ļoti 

spējīgā priekšniece, Ilze Runka, tika ievēlēta kā 
draudzes priekšniece, viņa palika kā DK kasiere, 
un kā DK priekšnieci ievēlēja mani, Līgu Gonzalez.. 
Lai Dievs palīdz un vada mūs abas!
   DK ir izkārtojusi kafijas/info reizes pēc 
dievkalpojumiem kad draudzei ir vienmēr prieks 
satikties. Paldies visām/iem grožiņu gādātājiem!
   Okrobrī rīkojām Pļaujas Svētkus. Pie altāra 
nolikām pļaujas “augļu” sakārtojumu – pateicoties 
Dievam par visu ražu mūsu dzīvēs. Lejas stāvā, 
pēc dievkalpojuma, bija sarīkojums kur piedalijās 
gandrīz visi baznīcēni, kā arī mūsu draugi no 
Katoļu draudzes.  Baudijām skaistus rudenīgus 
izpušķojumus uz galdiem un kāpostu vēstokļus, ar 
piedevām, pusdienās.  Čaklās palīdzes bija Ligita 
Andersone, Ausma Dāvis, Līga Gonzalez, Ilga 
Kalniņa, Ilze Runka, kā arī Vinetta Vunge Hosford 
ar meitām Melissa un Kristinu.  Bagātīgo loteriju 
izkārtoja Irēna Vanuška. Bija daudz iepriecinājošu 
mantu (paldies visiem dāvātājiem!) un daudz 
zinīgas palīdzes ( paldies viņām un Irēnai!).  Likās, 
visiem bija ļoti patīkama pēcpusdiena.
   Oktobra beigās, LELBAs Vidienes apgabala 
konferencē, DK izkārtoja kafijas pārtraukumus. Tas 
vienmēr ļoti svarīgs notikums šādās sanāksmēs1  
Mums bija daudz ļoti spējīgu palīgu kas uzmanija lai 
nekas nepietrūktu.  Paldies visiem kas palīdzēja ar 
dežūri vai cepšanu/maizīšu taisīšanu, vai abiem!!!  
Bez jums mēs absolūt nevarētu iztikt!  Palīgi bija 
gan no DK, gan citi kuri paši pieteicās vai bija 
pretīmnākoši ka lūdzām palīdzību.  Pateicamies 
arī Dainai Grinenbergai, kura gatavoja visas, ļoti 
garšīgās, maltītes.  Ar Dieva palīgu un vadību un 
čaklām rokām, viss noritēja kā cerējām!
   Nākošā darbība – ceturtdien, 3. decembrī cepsim 
piparkūkas, sākot 9 rītā. 
Vajadzēs arī mīklas.  Pusdienas laikā ( pasūtam 
pizza) ap 11:30, būs DK sēde izplānot ziemsvētku 
sarīkojumu, kas notiek svētdien, 20. dec, pēc 
dievkalpojuma. Nāciet kad variet, pat uz pāris 
stundām! Visi mīļi gaidīti.   
Jautājumi? Zvaniet Līgai G – 616-791-2020, (īpaši 
ja variet sagādāt mīklu!).

“Es piesaucu Dievu, Visuaugstāko, stipro Dievu, 
kas manu lietu izvedīs līdz galam.  Es Tev pateikšos 
…jo Tava žēlastība ir liela līdz debesīm un Tava 
uzticība līdz padebešiem!”   Ps 57:3, 10a, 11

Līga Gonzalez
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Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 
2016. gadā ieejot.

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps 
un Marija,

Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.  

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija 
ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas 
pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca 
tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  
Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa 
vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir tik daudz, 
kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik 
daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo 
sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka 
nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, 
steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem. 

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis 
par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, 
Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 
10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un 
vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  
Nekad.  

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  
Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem 
brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam 
zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, 
kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un 
glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža 
ceļā daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas 
naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā 
nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva 
gaisma un  Svētā Gara klātbūtne - miera balodis 
dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  

ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet 
mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā 
Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.  

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no 
sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, 
cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, 
kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu 
un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels 
prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē,, 
Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas 
svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt 
par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, 
citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju 
dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. 
gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  
Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, 
svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības 
un jaunu uzdevumu pilna!  
  
Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums!
Archibīskape Lauma

“Dievs vecos laikos 
daudzkārt un dažādi runājis 
caur praviešiem uz tēviem, 
šinīs pēdīgajās dienās uz 
mums ir runājis caur Dēlu, 
ko Viņš ir iecēlis par visu 
lietu mantinieku, caur ko 
Viņš arī pasauli radījis.” 
Ebr.1:1,2

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem 
manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus 
Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana 
ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu 
ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa 
Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles 
vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, 
Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassēvtkos mūs pilda 
prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu 
cerības ir piepildījušas Kristus Bērns. 
Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Die-
va Tēva mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā 
dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem 
Betlēmē, mūsu ticība mūs arī mudina dziedāt: 
“Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs 
zemes!”  Mēs saprotam, ka patiesais miers zemes 
virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas 
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Gada maksas draudzei

Draudzes vadība lūdz lai visi draudzes locekļi 
nokārto laicīgi gada maksas:

Pilna nodeva  $300
Pensionāru nodeva  $230
Studentu nodeva  $50

Maksājumus var izdarīt pie draudzes kasieres 
vai viņas palīgiem.  Čeki rakstāmi:  Latvian Ev. 
Lutheran Church

Kasiere:  Ingrīda Heinze, 3440 Meadowgrove Dr. 
S.E., Kentwood, MI 49512
Kasiera palīgi:  Ēriks Ziediņš, Juris Dāvis, Māra 
Zirne, Velga Plāte

Ziedojumi draudzei

2015. g. maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, 
oktobrī, novembrī:

Baznīcas vajadzībām: Velta Asnis, Maija Russell, 
Irēna Vanuška, Ruta Liepiņš, Sams & Anita Knochs, 
Dzidra Apsīte, Jānis & Velga Plāte, Māra Dāvis, Vija 
Bowles, Māra Sarris, Meijer Community Rewards, 
Dykstra Agency, Ēriks & Ausma Ziediņš, Baija 
Lejiņš -   Kopā $975

Māsu draudzei:  Velta Asnis, Ivars Petrovskis, Līga 
Gonzalez, Jānis & Velga Plāte -  Kopā $500

Paldies visiem ziedotājiem!

mūsu dzīvē. 
Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un 
ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu 
dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastība pilna iespēja ir 
nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradu-
mus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības 
ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. 
Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un 
svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa 
valdīšanu par visām lietām pasaulē. 
Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LE-
LBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu 
kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt 
mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir 
daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad 
dzirdam jautājumu “Ko lai sutu?”, atbildam: “Es 
šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu 
dāvana Dievam un mūsu Baznīcai.
Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un 
uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas bus 
pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un 
mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar 
mums pielūdz Dievu.
  Lai musu Kungs Jezus Kristus, dzimis 
Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus 
šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais 
gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma 
pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj 
jūs un jūsu tuviniekus. 

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš
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Kas ir LELBA? - Tie esam mēs! 

Līdzīgi kā Garezera 50 gadu jubilejas koncertā 
garezernieki atbildēja uz jautājumu: “Kas ir 
Garezers?”, teikdami: “Es esmu Garezers!”, - tā arī 
LELBA Vidienes apgabala konferences dalībnieki 
uz LELBA priekšnieka, 
Prāvesta Gunāra 
Lazdiņa jautājumu: 
“Kas ir LELBA?”, 
atbildēja: “Tā esam 
mēs.” 
Mēs esam atbildīgi 
paši par savu Baznīcu 
un mūsu ļaudīm, un 
tas ir jāveic Kristus 
mīlestībā un izpratnē. 
Šī tēma izskanēja cauri 
visam Prāvesta Gunāra 
Lazdiņa ziņojumam un 
atskaitei. 
 
Divas dienas, kuras pavadījām Grandrapidu 
draudzes ‘mājās’ un viesmīlībā, tika aizvadītas 
lūgšanās, pārdomās un nākotnes cerībās. Bijām 
klāt 35 dalībnieki no 15 
draudzēm, bet domās un 
lēmumos bija tik daudz 
vairāk. Tika jautāts par 
draudžu un baznīcas misiju; 
par to, ko varam darīt, lai 
patiesā mīlestībā varētu 
viens otram palīdzēt gan tīri 
fiziski, gan garīgi atbalstot. 
Tika nolasīts sveiciens un 
darba atskaite no LELBĀL 
Archibīskapes Laumas 
Zušēvicas, kura tajā brīdī 
Baznīcas pienākumu 
dēļ nevarēja būt klāt, jo 
piedalījās PORVOO Primātu 
sanāksmē Skotijā. 

Atskaiti par Vidienes apgabalu deva mācītāja Ilze 

Larsen, kura izteica paldies visiem garīdzniekiem, 
kuri velta laiku pavadot un mācot ticības mācību gan 
GVV, GSS gan bērnu nometnē. Viņa īpaši pateicās 
visiem draudžu darbiniekiem, kas draudzēm un 
Kristus Baznīcai dara tik daudz laba. 
 

Pārskatus par nozaru darbu deva 
klātesošie vadītāji, kas pieder Vidienes 
apgabalam.
Māc. Aivars Pelds stāstīja par to, kā 
klājas Archibīskapa algas atlīdzības 
fondam, sakot, ka liela daļa draudžu 
savus solījumus ir nokārtojušas, 
bet vairākām tas vēl ir jāpaspēj.  
Jaunatnes Nozares vadītājs Dāgs 
Demands visiem atklāja jauno projektu 
‹Mīlestība Māmiņām› kurā rūpēsimies 
un dosim Dieva mīlestību un svētību 
Zemgales topošajām vai arī nu tikai kā 
ar bērniņu aplaimotām māmiņām. Par 

liturģiju LELBA un jaunizdoto Latvijas luteriskās 
baznīcas Dziesmu grāmatu dalījās Baznīcas un 
Liturģijas nozares vadītāja, mācītāja Sarma Eglīte. 
Viņa īpaši vērsa uzmanību uz copyright nozīmi un 
svarīgumu pārrakstot un publicējot dziesmu lapiņās 

dziesmas no citu 
baznīcu resursiem. 
Jaunos draudžu dienu 
datumus no 9. līdz 
12. jūnijam nākošajā 
gadā, paziņoja 
E v a n ģ ē l i z ā c i j a s 
nozares vadītāja, 
mācītāja Gundega 
Puidza. Tēma ir “40 
gadu svētceļojumā un 
tālāk.” Noklausījāmies  
arī pārskatu no 
mācītājas Ilzes 
Larsen par mūsu 
sadarbību ar Lutheran 

Immigration And Refugee Service. Draudzes tiek 
aicinātas noturēt Bēgļu dienas dievkalpojumu kādā 
no Adventes svtēdienām. Tiek izstrādāts īpašs 

LELBA Vidus apgabala konference
2015. g. 23. - 25. oktobŗa

konferences viesu lektors Larry Foster

Prāvests Gunārs Lazdiņš un mācītāja 
Ilze.



Priecīgie dalībnieki!

dievkalpojums, atceroties to, ka Jēzus pats bija 
bēglis no ļoti agra vecuma, viņa vecākiem bēgot 
uz Ēgipti.  Kā arī, tika nolasīta mācītājas Daces 
Skudiņas aicinājums par jauno Ārmisijas projektu 
Etiopijā. 
 
Konference ievēlēja jaunus apgabala darbiniekus: 
sekretāri Irēni Elksnis-Geisler, revīzijas komitejā 
Sandru Kalvi, Uldi Pūliņu un Ivaru Zušēvicu, 
kasieri Eduardu Petrovski, apgabala laju pārstāvi 
Baznīcas  Virsvaldē Ivaru Petrovski. Dāmu 
komiteju pārstāves par apgabala referenti ievēlēja 
Māru Grīnbergu. Apsveicam visus ar jauno amatu!  
 
Kā viens no otrās dienas galvenajiem darba 
kārtības punktiem bija LELBA Vidienes apgabala 
Prāvesta/es vēlēšanas. Pēc otrās vēlēšanu kārtas 
par jauno apgabala Prāvesti tika ievēlēta mācītāja 
Ilze Larsen. Apsveicam ar jauno pienākumu un 
izrādīto uzticību!
 
Darba kārtībā bija iekļauta lekcija, kuru sniedza Dr. 
Larry Foster par tematu «Conversations Among 
Exiles.» 

Konferences otrās dienas pēcpusdiena tika 

veltīta darba grupām, kurās sadalījās garīdznieki, 
draudzes priekšnieki un dāmu komiteju vadītājas.  
Pārrunas bija intensīvas, jo temati bija izaicinoši. 
Pārrunājam arī administratīvās lietas un iesvētāmo 
saietu Garezerā.

Visā visumā konference bija ražīga, jaunu domu 
un cerību pilna. Pēc konferences oficiālās daļas 
noslēgšanās bija iespēja dalīties domās un pateikties 
Dievam par garšīgo maltīti un sadraudzību ar vietējo 
Grandrapidu draudzi. Draudzes priekšniece, Ilze 
Runka, apsveica jaunievēlēto Vidienes apgabala 
prāvesti Ilzi Larsen. 
Svētdienas rītā varējām visi kopā lūgt Dievu un tam 
pateikties. Sprediķoja mācītājs Dāgs Demandts no 
Miniapoles. Visi kopā kā viena draudze saņemām 
Sakramentu. Dievkalpojuma kolekte tika ziedota 
jaunajam LELBA Ārmisijas projektam. 

Paldies organizētājiem un līdz nākošai reizei. Iesim 
un sēsim tās sēklas, ko guvām šajās burvīgajās 
rudens dienās!

Sandra Kalve,
Milvoku Latviešu Draudzes Priekšniece
Publicēts www.lelba.org
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Konfernces darba gaita.

Konfernces darba grupas ziņojumi, māc. 
Dr. Sarma Eglīte.Prāv. Gunārs Lazdiņš apsveic LELBA 40. g. 

jubilejā.

Konferences dalībnieki un Grandrapidu draudzes locekļi satiekas saviesīgā vakarā.


