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Apvārsnis kā zilgans loks – 

Viņa vidū vientuļš koks 

Piesnidzis pa nakti balts. 

Apkārt klajums. Rīts nav salts. 

 

Koks kā vectēvs nostājies 

Vērot, atdusas kā Dievs 

Līdz ar dabu. Mierīgs gars. 

Kokam nekustas ne zars. 

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 

Kārlis Štrāls 

(1880-1970) 

 

Ziemas svētdiena 
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Draudzes dzīve janvārī 

LAIMĪGU UN DIEVA SVĒTĪTU 2023. GADU! 
 
 
Svētdien , 8. janvārī, plkst. 10:30 –  Zvaigznes dienas Dievkalpojums.  
 Sekos kafija un  sadraudzība. 

Svētdien, 15. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika otrā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 

Piektdien, 20. janvārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda, baznīcā. 

Svētdien , 22. janvārī, plkst. 10:30 –  Epifānijas laika trešā svētdiena.  Dievkalpojums.    
 Sekos kafija un sadraudzība. LOAM gada sapulce. 

Svētdien, 29. janvārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. 
 Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 5. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. Filma „Hamlets” Heights kino teātrī plkst.13:00. 

 Svētdien, 12. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika sestā svētdiena. Dievkalpojums. 
 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. Sekos kafija un sadraudzība.  
 Draudzes gada sapulce. 

Svētdien, 26. februārī, plkst. 10:30 – Epifānijas laika astotā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Kazdangas zupu pusdienas. 
 

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 



 Te nu mēs esam: dažas dienas pēc Kristus dzimšanas svētku 

vakara. Daži ir priecīgi, ka svētku vakars vai rīts ir pagājis. Daži varbūt 
turpina priecāties, ka Ziemassvētku gaismiņas pie mājām vēl spīd. 
Citi svētku eglīti varbūt jau ir izmetuši. Bet iespējams visi noķeram 
sevi domājot: “Ak, kaut šie svētki būtu par vienu dienu garāki!” Jo 
prieks par ģimenes tikšanos, par dāvanām, par dziesmām ir bijis liels! 

  Ja nebūtu Ziemassvētki, iespējams, mums nebūtu citas iespējas 

atcerēties senus draugus, paziņas, par kuriem citādi gada laikā reti 
iedomājamies. Un šis gadalaiks dod mums iespēju viņiem rakstīt, piezvanīt, apmeklēt. 
Un kad svētku kņada ir pagājusi, tad ceru saprotam, ka tie patiesībā bija ļoti labi.  

 Aizvadot veco gadu un sagaidot jauno 2023. gadu – vai iedomājies, ka vēl taču 

atrodamies Kristus dzimšanas svētku laikā?!  
 To pravietis Jesaja šodien atgādina paredzētajā Rakstu vietā: 
 “Es pieminēšu Kunga žēlastību un slavēšu Kungu – par visu, ko mums piešķīris Kungs, 
par lielo laipnību Israēla namam, ko viņš tam rādījis savā žēlsirdībā, savā dižajā 
žēlastībā! Viņš sacīja: “Tiešām viņi ir mana tauta, mani dēli, kas nepievils!” Un viņš 
kļuva to glābējs. Postā viņš tos neapspieda, un viņa sūtītais eņģelis tos glāba, savā 
mīlestībā un maigumā viņš tos izpirka, viņš balstīja tos un nesa kopš mūžsenām 
dienām!” (Jes. 63:7-9)  

 Svētki nebeidzas! Atgādina pravietis.  

Jo Ziemassvētki ir par Dieva nākšanu būt kopā ar mums, dzīvot ar mums. 
Ziemassvētki ir par Dieva nebeidzamo mīlestību uz mums, uz visu, ko Viņš radījis.  

 Dievs ir nemainīgs, Dievs nav mainījies. Mēs esam tie, kas mainās. Mēs esam 

tie, kas atcerās Ziemassvētkus tikai uz pāris dienām un tad aizmirstam par tiem. Mēs 
esam tie, kas aizmirst, ko Dievs darīja, ko Dievs dara šodien un tagad un, ko vēl darīs, 
piepildot savus apsolījumus. 
  

 Jesaja aicina mūs šodien atcerēties un saskaitīt visas svētības, ko esam 

saņēmuši – ja ne Ziemassvētku gaismā, tad vismaz gada noslēguma noskaņā. Tā ir 
laba prakse šai gada pēdējai dienai un katrai dienai nākošajā, jaunajā gadā.   

 Aizgājušajā adventes laikā, četrās svētdienās mūs turpināja uzrunāt Jānis 

Kristītājs, no paredzētajām Rakstu vietām. Viņš norādīja uz to, kas nāk aiz un pēc viņa, 
rādot uz Jēzu, uz to, kuram viņš “nav cienīgs kurpju siksnas atraisīt.” Tā viņš aicināja arī 
mūs pārdomāt – kas nāks pēc mums?  
Mēs redzējām, dzirdējām caur latviešu skolas ludziņu 4. adventes svētdienā par 
Kristus nākšanu pasaulē, dzimšanu. Svētku uzvedumā dzirdējām kā Marija pārdomāju 
visu savā sirdī, par visu, kas ar viņu notiek.  
Mēs redzējām, dzirdējām kā arī Jāzeps uzņēmās tēva lomu Dieva dēlam šajā pasaulē, 
par spīti tam, ka viņš nezināja gandrīz neko par bērnu, kuram bija jāpiedzimst.  
Mēs redzējām, dzirdējām kā trīs austrumu gudrie atrada ceļu pie jaunpiedzimušā 
ķēniņa – Miera lielskunga, brīnišķīgā Padoma devēja (Jes. 9:6). To dzirdam arī 
šodienas evaņģēlijā kā gudrie uzklausa brīdinājumu sapnī, neiet atpakaļ pie Hēroda, bet 
doties prom pa citu ceļu.  

 Lai gan var likties augstprātīgi, tomēr vai varam šodien mēģināt palūkoties uz 

Ziemassvētku notikumiem no Dieva perspektīvas? Kā Dievs varētu saredzēt, kas tad 
īsti notika, notiek Kristus dzimšanas svētkos? Dievs sūta Jēzu, savu dēlu, piedzimt 
pasaulē. Ne tāpēc, ka esam to pelnījuši, ne tāpēc, lai mēs pasludinātu Dieva dēlu par 
Ķēniņu un uzsēdinātu uz troņa.  

GARĪGĀ 

MAIZE 
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 Dievs mīl mūs tik ļoti, ka Dievs pats vēlās būt ar mums. Dievs vēlās dzīvot un 

piedzīvot dzīvi šajā pasaulē – ar mums. Dievs, kas pravieša Jesajas vārdiem sakot, 
balstīja mūs un nes kopš mūžsenām dienām (9.p.). Ņemot vērā šodien evaņģēlija tekstu 
par mazuļu nogalināšanu Jeruzālemē (Mateja 2:13-23), no Dieva redzējuma, no Dieva 
perspektīvas, Kristus dzimšana ir milzīgs risks! Dievs riskē mīlestības dēļ, riskē savu 
bērnu dēļ – mūsu dēļ. Tas ir risks, ko katrs vecāks uzņemas, gaidot bērnu eksāmenu 
rezultātus. Risks sūtot savu bērnu uz skolu un koledžu, vai palaižot bērnu uzsākt 
patstāvīgu dzīvi. Risks, adoptējot bērnu, uzņemot to savā ģimenē un mājās. Katrs reiz ir 
bijis bērns un zin ko reiz riskējis un kādus nedarbus sastrādājis, kurus bail vecākiem 
stāstīt, un ar ko vecāki riskē, uzticoties bērnam. 

 Vistuvākā pieredze, kas Dievam bija, sūtot savu Dēlu pasaulē, bija pravieši, 

kurus Dievs aicināja un sūtīja pie savas tautas. Tie tika noraidīti, izsmieti, pazemoti. 
Tādā kontekstā, Dievs sūta savu Dēlu, Jēzu, dzīvot ar mums. Dievs sūta savu dēlu 
nezināmā nākotnē. Pie mums.  

 Protams, varam strīdēties un sacīt, ka Dievs taču zināja visu un zin par nākotni. 

Dievs taču zinātu, kas notiks ar viņa Dēlu. Bet vai atceramies, ka Dievs cilvēkam devis 
brīvu gribu? Brīvību izdarīt izvēles!  

 Dievs zināja VISAS IESPĒJAS, visus 

iespējamos scenārijus, kas varētu notikt ar viņa Dēlu. 
Zināja to iespēju, kas kļuva par vēstures faktu – Jēzus 
tika sists krustā. Tik pat labi, Dievs zināja arī iespējas, 
kuras paši saucam par “kā būtu, ja nebūtu.” Kā būtu 
veidojusies Jēzus dzīve, ja viņš būtu uzņemts, ja viņš 
būtu sadzirdēts un saprasts?! Bet Dievs riskēja, 
nezinot, ko nākotne nesīs, kāds būs iznākums. Tas, ka 
Jēzus piedzimst, ir liecība Dieva uzticībai, ka Dievs 
uzticās arī mums. Dievs palika uzticīgs, aicinot Mozu 
degošajā ērkšņu krūmā, palika uzticīgs vedot savu 
tautu cauri tuksnesim uz apsolīto zemi. Dievs 
nemainījās. Dievs ir nemainīgs šodien.  

 Ja pāŗāk ātri aizmirstam, ka Ziemassvētki 

turpinās līdz pat Zvaigznes dienai 6. janvārī, tas ir tāpēc, ka mēs esam tos aizmirsuši. 
Aizmirsuši, ko Dievs darīja un arī to, ko Dievs turpina darīt vēl šodien. Dievs ir tas pats – 
vakar, šodien un mūžīgi (Ebrejiem 13:6). 

 Dievs turpina mīlēt, Dievs turpina mūs saukt par saviem bērniem, Dievs turpina 

atbrīvot, dot pestīšanu ikvienam. Viss, ko mēs varam nest Dieva priekšā kā savas 
dāvanas ir – saredzēt un saskaitīt svētības, ko saņemam. Nāciet un redziet, ko Dievs ir 
darījis.  

Sāksim Jauno 2023. gadu, skaitot visas svētības, ko 

esam katrs saņēmuši un arī kā draudze. Pateiksimies. 
Un tad Ziemassvētki darīs katru dzīves dienu par īpašu 

un nozīmīgu līdz pat nākošajam Ziemassvētku 
vakaram. Āmen. 

    Mācītāja Ilze  



Draudzes dzīve 
 
Šodien ir 6. janvāris, Zvaigznes diena – pēdējā diena Ziemassvētku 
laikā. Un cik bagāts ir bijis šis laiks mūsu draudzē! 
  

 
 
 
 
 
 
 
Pirmo adventi ieskandināja Paulas Breid 
dziedātās dziesmas dievkalpojumā. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Otrās adventes nogalē dāmu saime, rīkoja svētku 
tirdziņu, kurš izdevās lieliski.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DRAUDZES 

DZĪVE 
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Paldies Larisai Ozolai ar savu komandu un citiem palīgiem,  

kas šo sarīkojumu padarīja iespējamu! 
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Svētdienas dievkalpojumā Benjamiņš Aļļe priecēja dievlūdzējus ar trompetes solo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SVĒTRĪTA ZVANI 2023 JANVĀRIS • DRAUDZES DZĪVE 

 

Trešajā adventē dievkalpojumā muzicēja kokļu ansambis. Tik brīnišķīgi ir dzirdēt šo 
tautas instrumentu, uz kuras Laima Dingley, Zinta Pone, Jūlēns Pone, Nora Lund spēja 

atskaņot klasiskās mūzikas skaņdarbus.  

 
Ar ansambli dziedāja Indra Halvorsone, Kaija Halvorsone un Milija Halvorsone. 

 
 
 

 
 
 
 

Ceturtā adventē Mineapoles latviešu skola 
dievkalpojumā ar ludziņu “Jēzus pasaules 

gaisma” sludināja un stāstīja Kristus dzimšanas 
stāstu.  

Paldies skolas pārzinei Indrai Halvorsonei, 
visiem skolotājiem, vecākiem un īpaši bērniem, 

kuri ar sajūsmu iedzīvināja visas lomas! 
 Pēc Ziemassvētku vecīša apmeklējuma, 

skolas vecāku padome cienāja visus ar svētku 
pusdienām. 

Paldies! 
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Ziemassvētku vakars, par spīti aukstajām ziemas temperatūrām, pulcēja lielu baznīcēnu 
pulku. Draudzes tradīcija, dziedāt pirmo dziesmu “Betlēmē plaukst Kristus roze” – ar 
draudze locekļa, nelaiķa Edgara Virziņa vārdiem, paliek nemainīga.  
 

 
 

Draudzes koris un ansamblis “Mineapoles Dvēsele” kuplināja šo dievkalpjumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paldies Gunai Kalmītei Skujiņai, kura sagādāja mūziķus visos svētku dievkalpojumos. 



SVĒTRĪTA ZVANI 2023 JANVĀRIS • DRAUDZES DZĪVE 

 

  
 

Un tad Ziemassvētku dienā dabūjām atcelt 
dievkalpojumu baznīcā, jo boileri bija 

apstājuši strādāt, nebija siltums. 
Kurš gan no mums varētu iedomāties 

Ziemassvētku agrā rītā doties uz baznīcu un 
to mēģināt labot? Agrā rīta stundiņā, tas bija 

Viktors Konters, kurš devās uz baznīcu, 
svētku dienā atstājot ģimeni un mājas, lai 

gādātu par draudzi. 
Viktoram pienākās vislielākā patiecība par 

viņa rūpēm! 
 
 

Dievkalpojumu 25. decembrī noturēju  
Zoom tiešraidē. 

  
  

 

 Baznīcas jumta labošana ir aizkavējusies, jo Sela kompānijas meistaram bija 
nopietnas veselības problēmas un jumts gaida labošanu tiklīdz laika apstākļi to atļaus. 

 Dāmu saime pagājušā gada nogalē nosūtīja $1,000, lai uzņemtos rūpes par 
vienu pusaudzi Latvijā, Kapseļu ielas bērnu un jauniešu sociālajā centrā. Zēnu sauc 
Toms. Viņam ir daudz funkcionālu traucējumu un mūsu devums palīdz viņam ar 
elementārām vajadzībām apgūt zināmas prasmes. Jums pienāks epasts, kurā Ilze 
Dzene, centra direktore, apraksta, ko Toms paveicis, gan par Kapseļu ielas svētkiem. 
Turpināsim atbalstīt šo zēnu! 

 
  
 
  
 Šinī pašā noskaņā, mēs 13. novembrī sadraudzības 
stundā uzklausījām Ivetu 
Jermolajevu. Iveta ir mākslas terapeite un ciemojās pie mums. 
Iveta stāstīja par savu darbu ar jauniešiem ar īpašajām 
vajadzībām, kuri ir valsts aprūpē pēc 18 gadu vecuma, 
un vispārīgi par sociālās aprūpes stāvokli Latvijā. 
 
  
 
 
 

Lai lūkojamies ar lielu cerību uz šo Jauno 2023. gadu mūsu draudzei un lai mūs pavada 
9. psalma vārdi: 
“Pateikšos Kungam no visas sirds, teikšu Tavus brīnuma darbus, priecāšos Tevī 
un līksmošos, dziedāšu Tavam vārdam, Visuaugstais! (Ps. 9:2-3) 
           Mācītāja Ilze 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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MŪSU DRAUDZES PADOME! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No kr. puses p. rindā: Līga Lāce, Sarma Straumane,  

Ansis Vīksniņš, māc. Ilze Larsen, 

draudzes priekšniece Kristīne Kontere. 

 

Otrā rindā no kr.: Arnolds Ozols, Kira Birmane,  

Andrejs Langins, Andra Roethler, Andris Sprūds,  

Kristīne Duņēna Mertz. 

Blakus fotouzņēmumā: Vija (Zīlīte) Pelēce. 

 

Iztrūkst: Nancy Neiberga un Laimonis Sproģis. 
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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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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi

 
Piektdien, 20. janvārī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās. 

 

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

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)  

  

 

Zupu pusdienām 14 gads! 

 

Soup kitchen’s 14th year! 

 



   

 

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

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

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 

 

APSVEIKUMI 
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>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Labdarības pasākums “War Stories from Ukraine” 17. decembrī, Mineapolē 

 
 17. decembrī apmeklēju Protez fonda sarīkojumu “War Stories From Ukraine”, 
kas notika Sv. Konstantīna katoļu draudzes skolas telpās. Protez fonds ir labdarības 
organizācija, kas palīdz Ukrainas kara cietušajiem karavīriem, bērniem, jauniešiem 
iegūt kāju vai roku protēzes.  
  
 

Ceturtās adventes pievakarē zāle bija pilna ar apmeklētājiem. 
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  Mēs ar Ritu Schultz bijām no latviešu sabiedrības. $30 iejas biļete/ziedojums iet 
par labu nākošajai grupai, kas ieradīsies saņemt ārstēšanu un protēzes. Tā bija ceturtā 
cietušo grupa pēdējo dažu mēnešu laikā, kas uzņemta Mineapolē. 

 
  
  
 Abas ar Ritu bijām pārsteigtas, ka šis 
nebija tikai pasākums klausīties karavīru 
pieredzē, kura atveda viņus uz Mineapoli, bet tās 
bija arī vakariņas – četru ēdienu mielasts ar 
apkalpošanu! Mums pasniedza salātus, boršču, 
kāpostu tīteņus ar piedevām un medus kūku.  
 
  
 
 
Pirms vakariņām muzicēja ukraiņu  
folkloras duets.  
 
  
 
 

 
 
Pēc vakariņām četri no deviņiem karavīriem dalījās ar savu sāpīgo pieredzi.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Lai gan sapratu daudz no ukraiņu valodas 
(pateicoties krievu valodas pamatam), bija 
sagādāts arī tulkotājs angļu valodā. 
 
Šis ir vērtīgs pasākums mūsu mēģinājumiem 
atbalstīt ukraiņus viņu ceļā uz brīvību!  
  
Šeit atrodas Protez fonda informācija, ja 
vēlaties uzzināt vairāk un atbalstīt citādā 
veidā, nekā tika caur šo pasākumu: 
https://protezfoundation.com  

Mācītāja Ilze 

https://protezfoundation.com/


SVĒTRĪTA ZVANI 2023 JANVĀRIS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
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Jirgensones kundzes meita Aija lūdza, lai ievietojam paziņojumu par māmiņas 
aiziešanu. 

 
IN MEMORIAM 

 
Valda Lidija Jirgensons née Spengelis, 99 years old, of 
Valdosta, GA, passed away peacefully on November 29, 
2022. Valda was born in Ludza, Latvia, to Janis and 
Pauline Spengelis on February 9, 1923. She went to 
secondary school in Rezekne, Latvia and attended the 
Riga Conservatory of Music. 
 Valda and her family fled to Germany during WWII.  
She married Leonids A. Jirgensons on October 20, 1946 
while residing in the Displaced Persons camp in Eutin, 
Germany. In 1952, they were able to immigrate to the 
United States with their then two-year-old son, Dainis. 
An accomplished pianist and organist, Valda taught at 
the MacPhail School of Music in Minneapolis, MN, and 
was very active in the Latvian community. In 1961, with 
Dainis and their two daughters, Aija and Nora, the family 

moved to Lubbock, Texas, where Leo taught classical languages at Texas Tech 
University. While there, Valda earned two Masters Degrees, one in German and the 
other in Organ Performance. After Leo passed away in 1982, she moved to Alva, OK 
and later to Valdosta, GA sharing a home with her daughter Aija. 
 

Mīļā Indra! 

Mineapoles-St.Paulas draudze izsaka Tev un Taviem mīļajiem  
visdziļāko līdzjūtību, brāli aizvadot mūžībā.  

Tikai gadu atpakaļ Tu atvadījies no sava tēta. 

  
Tagad abi ir Dieva rokās, viņa gaismā – 

 “tur Dievs noslauka visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nav,  
nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nav” (Atklāsmes 21:4). 

 
Tu mīlestības dziesma, 
Pār pasauli kas plūst, 

Kas sirdī krīt kā liesma 

Un liek, lai as’ras žūst. 
Kas sāpēs piekusis 

To prieka gaismas lokā 
Ir Kristus ievedis. 

(Kārlis Tālbergs, melodija: Es skaistu rozīt’ zinu) 

Mācītāja Ilze un draudze  
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Valda is preceded in death by her husband and her brother Bruno Spengelis. Valda is 
survived by her children, Dainis Jirgensons, Aija and her husband Jim Shrader, and 
Nora Nance; grandchildren Alek and his wife Daniela Shrader, Dorothy Shrader, Andrea 
Nance and Alexandra Rodgers; and great grandchildren Eva and Esme. 

Valda’s family wishes to express their sincere thanks to the Hospice of South Georgia. 
According to her wishes, Valda’s remains were cremated and will be scattered on the 
waves of the Baltic Sea, home once again in Latvia. 

“The Lord is my shepherd.. Even though I walk through the darkest valley,  
I fear no evil; for you are with me; your rod and your staff—they comfort me.”  

(Ps. 23) 

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

 
LOAM sarīkojumu kalendārs 

 

 • Svētdien, 2023.g., 22. janvārī plkst. 12:00 LOAM gada sapulce  
 visu latviešu organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem 
 LOAMs gādās kafijas galdu 
 
 • Sestdien, 2023. gada 28, janvārī Kārļu danču vakars plkst.17os,  
 draudzes lejas stāvā. 
 
 • Svētdien, 2023. g. 5. februārī plkst. 12:30  Filma opera ''Hamlets''   
 2 1/2 st. gara  
 Heights Theater 3951 Central Ave.  NE  Minneapolis, MN 
       Ieeja:   $10, $5 zem 18 g.,  bez maksas bērniem zem 12 g. 
 
 • Svētdien, 2023. gada 12. februārī Draudzes Dāmu saimes   
 gada sapulce plkst. 12:00 
 
 • Svētdien, 2023. gada 19. februārī Draudzes gada sapulce 
 
 • Svētdien, 2023. gada 26. februārī Kazdangas zupu    
 pusdienas plkst. 12:00 
 
 • Svētdien, 2023. gada 5. martā Kalpaka piemiņas dievkalpojums  
 ar draudzes darbinieku ievešanu amatā.  
 
 Latviešu skolas Draudzīgais aicinājums plkst. 12:00 
 
 • Svētdien, 2023. gada 12. martā LCU, Latviešu kredītsabiedrības 
 gada  sapulce plkst. 12:00 
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Filma: HAMLETS (Jāņa Kalniņa opera) 

(subtitri angļu un latviešu valodā) 

Svētdien, 2023. gada 5. februārī,  plkst. 12:30  

Heights Theater, 3951 Central Ave. NE, Minneapolis, MN 

Ieeja: $10, $5 jauniešiem līdz 18 g., bērniem zem 12 brīvi 

Filma ir 2 ½ stundas gaŗa 

 

 
2022. gada 13. janvārī, uz Latvijas Nacionālās operas skatuves atgriezās viens no spožākajiem 
darbiem latviešu mūzikā – Jāņa Kalniņa (1904-2000) muzikālā traģēdija Hamlets, stāsts par 
spēku un maigumu, kas veidots desmit ainās ar starpspēlēm. Jaunuzvedumu veido izrādes 
muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisore Kristīna Vuss (Kristina Wuss), 
scenogrāfs Andris Eglītis un kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka. Iestudējuma patrons ir 
Latvijas Nacionālās operas ģilde ASV. Opera tagad piejama video ierakstā. 

 Jānis Kalniņš operu Hamlets pabeidza 1935. gadā, un pirmiestudējums Jāņa Zariņa režijā 

Latvijas Nacionālajā operā notika 1936. gadā ar pašu komponistu pie diriģenta pults. Libretā 

operas autors saīsinājis Šekspīra lugā, latviešu valodas tulkojumā, lasāmās filozofiskās sarunas 

un garos monologus, pēc iespējas saudzējot to, kas tik raksturīgs šai traģēdijai.  

 Pēc pirmizrādes avīze Rīts rakstīja: “Sen mūsu staltais operas nams nav piedzīvojis tik 

spožu pirmizrādi, sen latviešu komponists nav sumināts tādiem aplausiem un ovācijām, sen 

operas pirmizrāde nav pulcinājusi tik jūsmīgus un atsaucīgus klausītājus, kā vakar, kad operā 

pirmo reizi paša komponēto Hamletu diriģēja jaunais latviešu komponists Jānis Kalniņš.” 1943. 

gadā izrāde tiek atjaunota. Kā pirmiestudējumā, titullomu dziedāja ievērojamais latviešu tenors 

Mariss Vētra, bet Klaudija lomu – harizmātiskais baritons Ādolfs Kaktiņš.  

 Karadarbības dēļ opera no skatuves pazūd. Kopumā uz Latvijas Nacionālās operas 

skatuves kopš pirmizrādes tā radīta 59 reizes. Jānis Kalniņš emigrē uz Kanādu un dzimtenē vairs 

neatgriežas. 
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Film: HAMLETS (opera by Jānis Kalniņš) 
(subtitles in English and Latvian) 

Sunday, February 5, 2023 at 12:30 pm 

Heights Theater 

3951 Central Ave. NE, Columbia Heights, MN   

Admission: $10 adults, $5 ages 12-18, under 12 free 

The film is 150 minutes long 

Janis Kalnins (1904-2000) composed Hamlet while he was principal conductor at the 
Latvian National Opera, using a Latvian translation of Shakespeare’s play to create his 
libretto. Largely faithful to Shakespeare’s text, Kalnins’ opera, sung in Latvian, focuses 
on the core story of palace intrigue, betrayal, murder, and revenge. 

 

 Kalniņš completed the opera in 1935, and it was first performed by the Latvian 
National Opera in 1936, receiving international critical acclaim. The Times (London), as 
well as music critics from both Italy and Sweden, predicted it would see additional 
productions throughout Europe. WWII brought an end to that hope. 

 There was a restaging of the opera in Riga in 1943, but after the composer fled 
the Soviet occupation of Latvia and took refuge in Canada, future productions ceased.  
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     PATEICAMIES!!! 

MINEAPOLES – ST. PAULAS DRAUDZE  

UN ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA LOAM  

VĒLĀS IZTEIKT LIELU PATEICĪBU INDULIM VALTERAM  

PAR NENOGURSTOŠU GRĀMATVEŽA PIENĀKUMU PILDĪŠANU!  

LAI JAUNAIS DZĪVES POSMS NES ILGI GAIDĪTO ATPŪTU!  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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! 

           
 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gūt var ņemot, gūt var dodot, 

Dodot  gūtais – neatņemams.  

Rainis 

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, January 8, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, January 15, 10:30am – Church Service followed by fellowship. 

Sunday, January 22, 10:30am – Church Service. The service will be followed by 
fellowship and LOAM annual meeting.  

Sunday, January 29, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, February 5, 10:30am – Church Service followed by fellowship. Movie “Hamlet” 
in Heights Theater at 1:00pm.  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


