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LATVIEŠU EV.- LUT. 
APVIENOTĀ DRAUDZE 

KALAMAZŪ  
Apkārtraksts Nr. 87                 ____         2016. g. 17. maijā___  

 
 
 

“Mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo” 2. Pēt. 3:13 
 
Vasara lielai daļai ļaužu  ir ceļojumu laiks. Reiz, lidojot lidmašīnā, es sajutu, kā lidmašīna kopā 
ar tās pasažieriem iziet cauri trīs dažādiem augstumiem, skatpunktiem vai pat izjūtām. 
Neskaitāmas reizes esmu lidojusi, tomēr tikai kādā brīdī izjutu, kādos garīgos augstumos un 
pārdzīvojumos var vest kaut vai viens lidojums. 
 
Tā pirmā izjūta – kad tu esi izgājis visām pārbaudēm, kontrolēm cauri, esi atradis savus 
izlidošanas vārtus. Gluži kā dzīvē. Izskrējuši maratonu ar problēmām, nelielu stresa dopingu. Tik 
uztraukti klausāmies par iespējamām vārtu maiņām, lidojumu atcelšanu, kavēšanos. Uztraukumi 
– ka tikai kaut kas nenoiet šķībi. Ka tikai viss ietu pēc mana paredzētā scenārija! Nu gluži kā 
pašā dzīvē, kur mēs savas problēmas redzam tik samilzušas. Viss ir tik liels un varbūt pat liekas, 
ka gāžas mums pāri. Kur visu gribam kontrolēt, visu gribam, lai rit pēc mūsu plāna un paredzētās 
grafikas. Varbūt pat dzīvojam ar domu, ka pasaule ap mums griežas, ar tik lielu un neveselīgu 
lieluma sajūtu mēs dzīvojam.  
 
Bet tad iesēžamies lidmašīnā un tā mūs uznes tādā patīkamā augstumā – un mūsu, cilvēku, 
pasaule tajā brīdī ievērojami samazinās, un ar katru sekundi kļūst mazāka. Cilvēkus būtībā vairs 
nemana, vien mājas kā kastītes un krāsainie lauki kā krāsains gobelēns. Cilvēks uz brīdi attālinās 
no ierastās burzmas, un beidzot uz savu pasauli var paskatīties no malas – no tāda patīkama 
augstuma. Un ko tad cilvēks redz? Ja arī es neesmu tajā brīdī uz pasaules, manas kājas to nesper, 
zeme turpina pastāvēt! Arī bez manis tajā brīdī tur ir kārtība, kurā lauki ir saarti, kurā virzienā 
auto brauc. Tik veselīgi ir uz savu pasauli paskatīties no šāda neliela attāluma – uz savu dzīvi 
paskatīties nedaudz no malas.  
 
Tad nāk otrais lidojuma posms – lidmašīna iebrauc baltu mākoņu  kupenās. Un tu vairs neko 
neredzi. Ir neziņa, cik augstu tu esi, cik ilgi būs šī necaurredzamā mākoņu siena. Un kas tajā brīdī 
notiek? Tu, pašam nemanot, absolūti un pilnīgi paļaujies uz  lidmašīnas kapteini. Ka viņa rokās ir 
visa vadība. Ka viņš, kapteinis, zina tavu galamērķi un ka viņš uz to arī dodas. Viņš, kapteinis, 
gādā, lai tu līdz tam arī nokļūtu. Un, lai arī šajā brīdī ir neziņas pilns laiks, kurā tu neko uz 
priekšu neredzi, ir kāds, kuram tavs ceļa kurss ir zināms.  
 
Un, kad tu izlido cauri šim otrajam balto mākoņu posmam, tad ir trešais augstākais atrašanās 
posms – kad tu esi iznests virs mākoņiem. Cik skaists tad paveras skats – tie paši neziņas pilnie 
mākoņi nu tev ir zem kājām un izskatās kā Artikas ledāji, auksti un uzvarēti, un saules spilgtā 
gaisma un miers, kas tajā ielidotajā plašumā valda. Man vienmēr pat licies, ka kaut kas no tāda 
skata varētu būt mūžībā , tik lielā un beidzamā. Šis trešais posms pienāk, kad tu piedzīvo Dieva 
klātbūtni, tuvu un lielu. Un, pašam nemanot, esot šādā Dieva klātbūtnē, tu vari pārvarēt daudz. 
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Šādiem garīgiem lidojumiem ik pa laikam ir jānotiek mūsu dzīvēs, kad mēs uz savu dzīvi 
paskatāmies ar citādām acīm, kad no problēmām, neveiksmēm, nelaimēm un pat savas ikdienas 
nedaudz paejam nost un uzlūkojam to no citiem augstumiem. Jo mums katram ir jāpiedzīvo tas 
akluma laiks, kad neko nesaprotam un mākoņos neko arī neredzam . Un ir jāpiedzīvo šī sajūta, 
kad, neko neredzot, mēs tomēr paļaujamies uz Dieva vadību, uz to, ka viņam ir zināms mūsu 
dzīves kurss, gluži kā lidmašīnas kapteinim. Un katram mums jāpiedzīvo šī būšana virs 
mākoņiem – absolūtā Dieva tuvumā, augstumā, kurā var ieraudzīt mūžību un mieru.         
 
Lai jums šajā vasarā izdodas visas šīs trīs izjūtas piedzīvot un garīgi lidot augstu.  “Mēs gaidām 
jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo”, saka Pēteris savā vēstulē. Un šīs jaunās debesis 
nav nekur citur, kā tikai tevī pašā, tavā sirdī. Ļauj tad tam īstenoties! 
 
Tava mācītāja Aija 

*** 
 

Mācītājas ziņojumi 
 
Mūsu LELBA svin 40 gadu jubileju un to šogad atzīmējam ar Draudžu dienām, kas notiks 
Gaŗezerā no 9. līdz 12. jūnijam. Tā kā tas mums ir salīdzinoši tuvu, tad es iedrošināšu un 
aicināšu ņemt dalību, kaut vai, uz dienu apmeklējot, kādu Bībeles stundu, lekcijas vai nodarbības 
vai tematiskos vakarus. Draudžu dienu programma ir Apkārtraksta pielikumā. Es jūs mīļi aicinu 
uz Draudžu dienu neoficiālo atklāšanas, sadraudzības vakaru – 8. jūnijā, trešdien, pulksten 7.00 
vakarā. Būs sadziedāšanās, jaukas liecības un sadraudzība, ko vadīšu kopā ar Mineapoles 
draudzes mācītāju Dāgu Demandtu. Šī sadraudzības vakara izveidē man daudz palīdz dr. locekle 
Mārīte Strautiņa. Liels paldies viņai!  
 
Mūsu draudze jauki un ar atsaucību atbalstīja LELBA Ārmisijas nozares projektu “Dzīvības 
ūdens”, kas paredz akas izrakšanu Etiopijā, Tigrejas reģionā. Mēs rīkojām sadraudzības stundu 
pēc dievkalpojuma, kurā Dr. Arnis Pone sniedza nelielu informāciju par ūdens nepieciešamību 
cilvēka dzīvībai un veselībai, mēs nogaršojām etiopiešu ēdienu un arī afrikāņu vīnu. Es izsaku 
lielu paldies Dr. Arnim Ponem un Diānai Ponei par šī pasākuma rīkošanas atbalstīšanu. No savas 
draudzes šim projektam esam savākuši 768 dolārus. LELBA Ārmisijas nozares vadītāja, māc 
Dace Skudiņa ziņoja, ka atsaucība no LELBA draudzēm ir bijusi liela un būs iespējams izrakt 
divas akas, kas padzirdinās apmēram 500 cilvēkus. Uz akām būs plāksnītes ar LELBA kā 
ziedotāja vārdu. 
 
Ģimenes dienā mūsu draudze atbalstīja LELBA Jaunatnes nozares projektu “Mīlestība 
mammām”, kas paredz atbalstīt Zemgales novada jaunās, vientuļās, trūcīgās māmiņas. Mana 
vislielākā pateicība Ilzei Bērziņai par uzņemšanos organizēt šo pasākumu mūsu draudzē, tas 
tiešām izdevās brīnišķīgi. Kalamazū latviešu skolas bērnu sveiciens sildīja visu draudzes locekļu 
sirdis. Pēc tam mēs sacentāmies prāta asināšanas spēlē un izrādījās, ka draudzes ļaudis labāk 
pārzina mīlestības un bērnu lietas, bet ģeogrāfiskos un literatūras jautājumos atbildes bija 
kūtrākas. Liels paldies par Ilzes vairāku mēnešu ieguldīto darbu un atbalstu! No savas draudzes 
šim Jaunatnes nozares projektam esam sarūpējuši ap 1500 dolāriem. Paldies visiem, kas ziedojāt. 
   
No 11. jūlija līdz 5. augustam būšu atvaļinājumā. Vajadzības gadījumā lūdzu jūs sazināties ar 
tuvākajiem apkārtnes mācītājiem, prāvesti Ilzi Larsen (tālrunis 269-214-1010) un māc. Robertu 
Franklinu (269-244-1575) vai kādu citu jums pieejamu garīdznieku.   
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11. jūnijā, sestdien, Draudžu dienu ietvarā, es kristīšu Monu Evelīnu Antoni. Monas vecāki: 
Kārlis Antons un Mairita Pūre Antons. Krustvecāki: Emīlia Antons un Rūdis Antons.  
 
20. augustā Gaŗezerā salaulāšu mūsu draudzes locekli Larisu Melbārdi un Scott Applegate.  
 
Mūsu draudzē jaunie draudzes locekļi: Atis Līzenbergs, Daina Līzenbergs, Aina Drillis, Dr. Ēriks 
Lūsis. Paldies par pievienošanos mūsu draudzes ģimenei. 
 
 

Pastor’s Announcements 
 
Our LELBA is celebrating its 40th Anniversary with Congregations’Days in Garezers from June 
9 through 12. Since it is relatively close to us, I encourage you and invite you to participate, even 
if that would be only one day. There will be interesting Bible studies, lectures and activities. I 
also invite you to an unofficial opening celebration on Wednesday, June 8, at 7:00 p.m. There 
will be singing, testimonies and fellowship that I will lead together with pastor Dag Demandt 
from Minneapolis. Our church member Marite Strautins is helping me a lot with preparation for 
this evening. Thanks to her.  
 
Our congregation nicely supported LELBA’s Mission Abroad project "Water of life" which 
provides the well digging in Africa, Ethiopia, Tigrey region. We organized a fellowship hour 
where Dr. Arnis Pone provided some information on the water need for human life and health, 
we tasted Ethiopian food and also African wine. I express my gratitude to Dr. Arnis Pone and 
Diana Pone for organizing this event. We have donated 768 dollars for this project. LELBA’s 
Mission Abroad leader, pastor Dace Skudiņa reported that the response from LELBA’s churches 
has been generous and our LELBA will be able to dig two wells, which will provide water for at 
least 500 people.  
 
On Mother’s Day we supported LELBA’s Youth project "Love for moms", which provides 
support for the new, single, low income mothers in Zemgale’s region, Latvia. My greatest thanks 
to Ilze Berzins in organizing this event at our congregation, it was wonderfully done. Many 
thanks for Ilze’s several months effort and work! The greetings from Kalamazoo Latvian school 
students warmed everybody’s heart and we enjoyed playing “Mother’s Day” jeopardy and it 
turned out that we are more knowledgeable about love and parenting and less in geography and 
literature.  Thanks to everyone who donated. 
 
From July 11 to August 5, I will be on vacation. If necessary, please, contact the nearest pastors, 
head pastor Ilze Larsen (phone 269-214-1010) and pastor Robert Franklin (269-244-1575), or 
any other available to you. 
 
On June 11, during Congregations’ Day celebration I will baptize Mona Evelina Antons. Mona’s 
parents: Karlis Antons and Mairita Pure Anton. Godparents: Emilia Antons and Rudis Antons. 
 
On August 20th, I will unite in marriage our church member Larisa Melbārdis and Scott 
Applegate. 
 
We have four new congregation members: Atis Līzenbergs, Daina Līzenbergs, Aina Drillis, Dr. 
Eriks Lūsis. Thank you for joining our congregation’s family! 

*** 
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*** 
 
Pieminam mūžībā aizsauktos draudzes locekļus 

† 
 
     ANDRIS APSĪTIS         miris 2015. g. 13. decembrī 63 gadu vecumā  
                
  

 
   

*** 
 
 

Draudzes priekšnieka ziņojums 
 
Latviešu ev. lut. Apvienotās draudzes Kalamazū mācītāja,  dāmu komiteja  un valde ir rūpīgi 
piestrādājuši lai dievkalpojumi un sarīkojumi būtu vērtīgi un patīkami, lai dievnams būtu labā 
kārtībā,  lai draudze būtu dzīva un aktīva,  un draudzes locekļi vēlētos piedalīties .  Varam tik 
pateikties Dievam par māc. Aijas priekšzīmīgo kalpošanu un rūpēšanu par ik katru locekli.  
Paldies dāmu komitejai, kur mazais darbu darītāju skaits padara tik daudz, un paldies valdei par 
savu pienākuma izpildīšanu draudzes labā.  Kaut vasara ir aizņemta ar visādām aktivitātēm, 
turpināsim uzklausīt un slavēt Dieva vārdu un atbalstīt draudzi ! 
 
The minister, ladies auxiliary and board of the Latvian ev. Luth. United church of Kalamazoo 
has worked diligently to assure that the church services and related events are worthwhile and 
enjoyable, that our facility is in proper condition, and that the congregation is active and 
members have desire to participate.  We thank God for pastor Aija’s exemplary service to the 
congregation and each individual member. We are thankful to the ladies aux., where a very small 
group of workers accomplish so much, and we are thankful to the board for performing their 
responsibilities for the good of the congregation .  Even though summer activities keep everyone 
extremely busy, let’s continue to listen and praise God’s word and support our congregation 
 
Ar lielu prieku varam ziņot par jauniem draudzes locekļiem.  Atis un Daina Līzenbergs,  Aina 
Drillis, un Dr. Ēriks Lūsis ir iestājušies mūsu draudzē.  Iepazīsimies un palīdzēsim viņiem 
iedzīvoties mūsu Kristus draudzes ģimenē ! 
 
With great joy, we can announce that we have new congregation members! Atis and Daina 
Lizenbergs, Aina Drillis and Dr Eriks Lusis have joined our congregation. Let’s all get to know 
them and assist them in feeling welcome to our family in Christ! 
 
Lieldienas brokastis, kā arī sadraudzības stundas atbalsts LELBAs projektiem izdevās labi un 
jauki.  Paldies darbiniekiem un dalībniekiem.  Dievnama altāra trepju margu, reilingu, projekts ir 
īstenots, vēl labāk kā varēja cerēt. Paldies architektam Gunāram Gruzdiņam un Dr. Ģirtam 
Kaugaram par brīvprātigo darbu. Baznīcas āru trepju un taku margas ir nobeigtas.  Dievnama 
sienas nokrāsotas pateicoties Jāņa Laurēna ziedotam darbam. Baznīcas āra dienvidu puses siena 
prasa labošanu un krāsošanu, un valde apstiprināja to projektu. Arī lejas stāva dāmu labierīcības 
logu labošana tiks nokārtota. 
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The Easter breakfast, as well as the fellowship activities to support the LELBA  missionary 
projects were successful and enjoyable. Many thanks to the workers and also participants and 
supporters.  The church altar step railings are now reality and most of us agree, exceed our 
expectations.  Sincere thanks to architect Gunars Gruzdins and Dr. Girts Kaugars for their 
donated time. The outdoor step and walkway railings are also complete  The church’s inside 
walls have been painted, with much thanks to Janis Laurens and co., for their donated time. The 
south side outside wall of the church is in dire need of repair and paint, and the board has 
approved this project.  The leaking window in ladies restroom also is being repaired. 
 
Apsveicām un atbalstījām Kalamazū Latviešu skolu un Gaŗezeru ar draudzīgā aicinājuma 
ziedojumu. Saņēmām pateicības. 
 
We expressed support and thanks to the Kalamazoo Latvian school and also Garezers , by 
donating to their “draudzigais aicinajums “ ! Thank you’s were received. 
 
Atgādinam draudzes locekļiem kuri vēlas saņemt draudzes finansiālu atbalstu bērnu piedalīšanās 
vasaras nometnes vai skolu izglītības programmās, iesniegt rakstisku lūgumu pirms 15. jūnija ! 
 
We remind member families who wish to request financial support for their children to 
participate in Latvian  summer camps or educational schools, that we must receive your request 
no later than June 15. 
 
Šai apkārtrakstā ir ievietota informāciju par LELBAs draudžu dienām tepat Garezerā, no 9 līdz 
12 jūnijam.  Programma  būs vērtīga un interesanta, un ceram .pastāvēšanu, kas sākās ar pirmām 
draudžu dienām tepat Garezerā.  Nav par vēlu pieteikties.  12. jūnija noslēguma dievkalpojumā, 
kur piedalīsies arch. Lauma Zušēvica, vidienes apgabala prāveste Ilze Larsen tiks formāli ievesta 
amatā.  Mūsu draudzē tanī dienā dievkalpojums nenotiks, un visi ir aicinati piedalīties Garezera 
dievkalpojumā.  Draudžu dienu atbildīgai rīkotājai un LELBAs evanģēlijas nozares vadītājai, 
Ciānas draudzes mācītājai Gundegai Puidzei, 9. maijā piedzima dēliņš, Harolds.  Apsveicam  
macītāju un vīru Didzi ar ģimenes pirmdzimto bērniņu ! 
 
This publication contains information for LELBAs church retreat here in Garezers from 9th to 
12th of June.  The program is interesting and worthwhile and we hope to see our congregation 
well represented in attendance. LELBA also will commemorate its 40th year since incorporation, 
which occurred at the first such retreat, also in Garezers.  It is not too late to register !  The 
closing church service on June 12th, will be led by archbishop Lauma Zusevics, and will include 
the confirmation of title of  Dean to pastor Ilze Larsen.  Since there will not be church service in 
our church on June 12, all are invited to attend the service at Garezers.  The responsible 
organizer of the retreat, chairperson of LELBA evangelical branch, and pastor of Chicago’s 
Cianas congregation, pastor Gundega Puidza, on May 9, gave birth to a son, named Harolds. 
We congratulate pastor Gundega and father Didzis on their firstborn child ! 
 
Esam pateicīgi par visiem ziedotājiem, un  lai budžetu varētu sekmīgi izpildīt, lūdzam ik katram 
kārtot savus solījumus un papildu ziedojumus cik laicīgi un  devīgi  jūsu katra apstākļi to atļauj. 
 
We are gratefull for all contributions, and in order to help us operate within budget guidelines, 
we appreciate everyone to meet their pledges and extra donations in as timely and generous 
manner as each of our situations allow. 
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Novēlu visiem jauku pavasari, regulāru satikšanos dievkalpojumos un sarīkojumos, un pateicos 
par draudzes atbalstu. 
 
Wishing everyone a pleasant spring season, frequent meetings at church services and other 
events, and sincere thank you’s for your support of our congregation. 
 
Komisija, kas tika uzstādīta lai ievāktu informāciju par iespējām izmantot tukšo draudzes 
dzīvojamo māju, ir valdei sniegusi pirmo ziņojumu.  Kaut darbs vēl ir priekšā, komisija rūpīgi 
cenšas savākt plus un mīnus no dažādām iespējām.  Liels paldies E. Melbārdim, M. Krautmanim, 
M. Austriņam un I. Minkam par vērtīgo darbu. 
 
The committee assigned to obtain information on possible options to utilize the currently empty 
residence house, has submitted its initial preliminary report to the board.  Although there is 
more info to pursue, the committee is working hard to gather the pluses and minuses of various 
options.  Much thanks to E. Melbardis, M. Krautmanis, M. Austrins and I. Minka for their very 
worthwhile work. 
 
Uģis Grīnbergs,  draudzes priekšnieks 
 

 
Kasiera ziņojums / Treasurer’s Report 

 
Uz šo brīdi, 70% no draudzes locekļiem ir savus 2016. gada ziedojumu solījumus 

draudzes uzturēšanai ir izpildījuši un arī daļēji savu solīto summu ir jau samaksājuši. Liels 
paldies šiem draudzes locekļiem.  

 
About 70% of church members have returned their 2016 pledges, and several have already 

paid them in full for this year. Many thanks to those members.  
 

Budžeta izpildījums uz 7. maiju 2016  -  Budget status as of May 7, 2016: 
 

2016. g. draudzes budžets - 2016 church Budget:  $ 103,000    

Pašreizējie draudzes ienākumi - Current income:   $  41,929  

Pašreizējie draudzes izdevumi - Current expenses:   $  36,411  

Ziedojumi – Donations 
Ziedojumi draudzei / donations to church - $ 80 

Ilze Šīmane; Mirdza Semerovs 

Lieldienu ziedojumu akcija / Easter donations - $ 710 

Velta Straume; Gunta Turks; Inta Reinis; Gundars & Astrīda Strautnieks; Ēriks  & Konrāds Voits; 
Uldis; Šmidchens; Veronika Butners; Aira Lielzuika; Miervaldis Malcenieks; Rūdolfs & Spodra 
Gendrikovs; Māc. Leons & Aina Vīksne; Māris Antons & Ilze Bērziņš; Gaida Veidemanis; Uģis & 
Mārīte Grīnbergs; Karīna Eniņa; Mirdza Rollis; Māc. Aija & Todd Graham; Jānis & Karen Karps; 
Vilma Bolšteins; Jānis Pone; Dzintars & Biruta Abuls;  
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LELBA „Dzīvības ūdens” akcija / donations - $ 838 

Ilze Šīmanis; Māc. Aija Graham; Ilze Bērziņš; Diana Pone; Astrīda Strautnieks; Inta Reinis; Jana 
Cazers; Inta Sraders; Ģirts Kaugars; Roberts Ķeņģis; Mētra Krautmanis; Rūta Mežsēts;Dzintars 
Gendrikovs; Irene Geisler; Mirdza Rollis; Rūdolfs Kalnmals; Laima Patton; Dzintars Abuls; 

Vilnis Strautiņš piemiņai / In memory of - $ 1,630 

Gundars & Astrīda Strautnieks; Jana Cāzers; Veronika Butners; Ilze Antons; Ingrīda Dinvalds; Anna 
Vaseris; Ligita Samsons; Arnis & Diāna Pone; Maija Ziemelis; Imants Minka; Jānis & Ināra Ievāns; 
Vilma Bolsteins; Ginta Sīka; Pēteris Bērziņš; Aira Lielzuika; Jānis Pone; Roberts & Shelley Ķeņģis; 
Ģirts & Liena Kaugars; Arnis Ķeņģis; Daina Melbārdis; Harijs & Mirdza Zeimelis; Mirdza Rollis; Z. 
Berzins; Inta Reinis; Beverly Porter; Viktors & Viktorija Krievs; Sallija Smits; Ieva Sverns;  Malda 
Pūtelis; Gunta Turks; Rūdolfs Kalnmals; Aldonis & Rūta Mežsēts; Patricia Hageman; Liena Rava-
Kalal; Andre Laurens; Druvvaldis Liepiņš; Jāzeps Laurens; Andis Kļaviņš; Kārlis Druva; Atis & 
Daina Līzenbergs; Uģis & Mārīte Grīnbergs; Lauris Rožkalns; Sandra Maslen; Ārijs Vilemson; Juris 
Baltmanis; Kārlis Vizulis; Olivia Rapa; Egils & Ruta Vitands; Zigfrids Jirgens; Māc. Leons & Aina 
Vīksne; Gita Grīviņa; Aija Zentelis; Jānis & Maruta Laurens; J;anis Laurens Jr.; Māra Leimane; M. 
Āboliņš; Karina Eniņa; 

Vidvuda Medeņa piemiņai / In memory of - $ 60 

Ilze un Gundars Šīmanis; Gundars & Astrīda Strautnieks  

Ilgas Lācis piemiņai / In memory of - $ 605 

Juris & Ilze Gertners; Gundars & Astrīda Strautnieks; Jānis & Aija Kukainis; Maiga Kildišs; Daina 
Melbārdis; Uģis & Mārīte Grīnbergs; V. Kukainis Kalniņš; Ginta McNally;  

Ēdienu gatavošanas klase- $ 505 

Karīna Eniņa; Irēne Geisler; Laima Patton 

 
Paldies visiem ziedotājiem!/ Thanks to all contributors! 
 
Dzintars Abuls 
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Dāmu komitejas ziņojums 
 

Kopš pēdējā apkārtraksta ir notikusi šī darbība: 
 

1. Pateicības un ziedojumi saņemti no Aijas Ķeņģes, Mirdzas Semerovas ($50), māc. Leona 
Vīksnes ($20), Latvian Cooking Class ($185), Servisa suņu biedrības TEODORS, 
Kalamazū latviešu skolas un Gaŗezera.  
 

2. Pateicība saņemta no “Loaves and Fishes” par februārī (52 mārciņas) un martā (69 
mārciņas) ziedoto pārtiku. Paldies Kalamazū latviešu skolas bērniem un skolotājiem un 
visiem draudzes locekļiem, kas regulāri atbalsta šo akciju un ar savu ziedojumu sagādā 
pārtiku trūkumcietējiem. Paldies Tomam Copeland, kas vienmēr pārtiku aizved uz 
„Loaves and Fishes” noliktavu. 
 

3. Ļoti liela pateicība Karīnai Eniņai par latvisko ēdienu nodarbību rīkošanu un ik mēneša 
dāsno ziedojumu draudzei un dāmu komitejai no ieņemtās dalības maksas. Pateicība arī 
Mike Hanson un Intai Šrāderei. 
 

4. Paldies ik svētdienas sadraudzības stundas kafijas vārītājiem. Jūsu darbs ir sevišķi svētīgs 
tiem, kas vēlas piedalīties sadraudzības stundās pēc dievkalpojuma.  
 

5. Paldies tiem draudzes locekļiem, kas ir atnesuši puķes ko likt uz altāra. Dzīvas, svaigas 
puķes tomēr ir tik daudz skaistākas nekā mākslīgās puķes, ko liekam, ja nav neviens, kas 
nes svaigās puķes. 
 

6. Īpaši pateicos šīm dāmu komitejas dalībniecēm: 
• Paldies māc. Aijai Graham, Ilzei Bērziņai, Mārītei Grīnbergai, Diānai Ponei un 

Ilzei Šīmanei, kas regulāri sniedz man padomu. 
• Paldies Ilzei Bērziņai par viņas darbu kā virtuves pārraudzei. Tas ir liels un 

kādreiz nepateicīgs darbs. 
• Paldies Mārītei Strautiņai, kas turpina cītīgi rakstīt un izsūtīt apsveikuma kartītes 

mūsu draudzes locekļiem, kā arī nomaina altārim segas pēc vajadzības. 
• Paldies Sallijai Šmitei, kas gādā par to, ka Dievgalda sedziņas ir izmazgātas un 

dievnama priekšā ir skaistas puķes vai egļu zari. 
• Paldies Lienai Kaugarai, kas sarunā atbildīgos Sadraudzības stundu kafijām. 

 
7. 27. martā notika Lieldienu brokastis Mārītes Grīnbergas vadībā. Paldies Mārītei un 

visiem, kas atnesa kādu groziņu. Pavadījām kopā skaistu Lieldienu rītu. Paldies Maldai 
Pūtelei, kas sagādāja lilijas ar ko greznot dievnamu, kā arī katram citam draudzes 
loceklim, kas arī atnesa liliju ar ko greznot dievnamu Lieldienu rītā. 
 

8. 3. aprīlī, Sadraudzības stundas laikā, baudījām Etiopiešu ēdienus un Āfrikas vīnu, 
klausījāmies Dr. Arņa Pones stāstījumu par ūdens nepieciešamību mūsu ķermenim. 
Sarīkojums bija par labu LELBAs „Dzīvības ūdens” projektam. Paldies māc. Aijai 
Graham un Dr. Diānai Ponei, kas šo izkārtoja. 

9. 8. maijā notika brīnišķīgi Pavasaŗa svētki mūsu draudzē. Par viņas ļoti lielo darbu un 
daudz laika, ko viņa ieguldīja, lai svētki izdotos, jāpateicas Ilzei Bērziņai. Viss atlikums 
par labu LELBAs akcijai „Mīlestība mammām”. Ienākums $1,746. Izdevumi $265.96. 
Atlikums $1,480.04. Noapaļosim summu, ko nosūtīt LELBAi uz $1,500. Sekojošām 
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dāmām izsaku pateicību par ziedojumu kopgaldam: Diānai Ponei, Lienei Ravai, Dacei 
Copeland, Ilzei Antonai, Laimai Grāmatiņai-Patton, Mārītei Strautiņai un Diānai 
Kārkliņai. Šīm dāmām izsaku pateicību par ziedojumu, lai segtu izdevumus: Viktorijai 
Krievai, Lailai Kalniņai, Mārai Melbārdei, Marianne Krautmanei, Mētrai Krautmanei. 
Paldies Diānai Kārkliņai par "Gudrs, vēl gudrāks" spēles novadīšanu un Solvitai 
Kārkliņai par punktu saskaitīšanu. Un beidzot, paldies visiem, kuŗi iegādājās izlozes 
biļetes un ziedoja naudu šim pasākumam.  
 

10. Pateicība pienākas arī Īrisai Šimanei Blaine (Ilzes Šimanes meitai no Čikāgas), kas 
izdalīja ziedu katrai dāmai, kas piedalījās Ģimenes dienas dievkalpojumā. 

 
11. Aicinu draudzes jauniešus pieteikties līdz 15. jūnijam uz stipendijām, lai piedalītos 

vasaras latviešu valodas mācību skolās un nometnēs, lai turpinātu veicināt savu 
latviešu valodas prasmi. 
 

Nākotnes darbība: 
• Kafijas galda sarūpēšana Draudžu dienām no 9.-12. jūnijam (Mārītes Grīnbergas vadībā) 
• Rudens zupas pusdienas 
• Pārrunas par dalību Ziemassvētku tirdziņā – runāsim par to ko spējam un varam 
• Senioru pusdienas 

 
Novēlu visiem jauku, atpūtas pilnu vasaru! 
 
Dace Copeland 
Dāmu komitejas priekšsēde. 
 

 
--------------------------------------------------------- 

   

Lūdzu atceraties atnest ZIEDUS, ar ko 
izgreznot altāru kādu svētdienu!   Atzīmējat 

kādu datumu kalendāri jau šodien! Ziedus varat 
nodot dežūrējošam pērminderim pusstundu pirms 
dievkalpojuma. 

---------------------------------------------------------- 
 

 
 
Saņemta pateicība no servisa suņu biedrības „Teodors” par kopējo ziedojumu no dāmu 
komitejas un Gaujas 31. gaidu vienības.  Kopsummā sanāca 1,250.96.  Pateicības raksts ir 
apskatāms uz abiem ziņojuma dēļiem baznīcas pagraba telpās. 
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Women’s Auxiliary News 

 
The following activities have taken place since the last newsletter was published: 
 

1. Thank yous and donations were received from Aija Kengis, Mirdza Semerovs ($50), Rev. 
Leons Vīksne ($20), Latvian Cooking Class ($185), Service Dog Association TEODORS, 
Kalmazoo Latvian School and Garezers. 
 

2. Thank yous were received from Loaves and Fishes for 52 pounds of food donated in 
February and 69 pounds of food donated in March. Thank you to the children and 
teachers of the Kalamazoo Latvian School and to all of the congregation members who 
participate in this outreach activity to our community. Thank you to Tom Copeland who 
always delivers the donated food to the Loaves and Fishes facility. 
 

3. A huge thank you to Karina Enins for coordinating the Latvian Cooking Class every 
month and to Mike Hanson and Inta Sraders for demonstrating how to make their 
delicious recipes. It should be noted that Karina Enins donates the net proceeds from the 
Latvian Cooking Class every month. One month the donation goes to the church and the 
next month it goes to the Women’s Auxiliary (see #1 above). 
 

4. Thank you to the ladies who prepare coffee and bring goodies for fellowship after the 
church service every Sunday. 
 

5. Thank you to those congregation members who have brought flowers to decorate the 
altar. Fresh flowers are so much nicer than the silk flowers we use when there are no fresh 
flowers to put on the altar. 
 

6. I would especially like to express my heartfelt thanks to these Women’s Auxiliary 
members: 

• Rev. Aija Graham, Ilze Berzins, Marite Grinbergs, Diana Pone and Ilze Simanis 
who I use as a sounding board and who are always willing to help me make a 
decision. 

• Ilze Berzins who makes sure the kitchen is in tip top shape and that we have the 
products available that we use on a regular basis. 

• Marite Strautins who continues to write and send greeting cards to our 
congregation members on various occasions. Marite also changes out the altar 
cloth as necessary. 

• Sallija Smits who makes sure the Communion cloths are clean and that there are 
flowers or evergreen branches decorating the front of the church. 

• Liena Kaugars for coordinating who will be responsible for coffee and goodies at 
Fellowship. 
 

7. Our annual Easter Breakfast was held after Easter Service on March 27. Thank you to 
Marite Grinbergs for organizing the breakfast. Thanks as well to everyone who brought a 
dish to pass. Thank you to Malda Putelis who organized the purchase of Easter lilies and 
to those who brought lilies on their own to help decorate the altar area. 
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8. On April 3 we tasted Ethiopian food and wine from Africa and  listened to Dr. Arnis Pone 
describe the benefits of water for our bodies. This was a fundraiser sponsored by LELBA 
called „Dzīvības ūdens” (Water for Life) to raise money to dig drinking water wells in 
Ethiopia. Thank you to Rev. Aija Graham and Dr. Diana Pone for organizing the event. 
 

9. We held our annual Spring Festival on May 8. This was a fundraiser for another of 
LELBA’s projects called „Love for Mothers”. Ilze Berzins spent a lot of time and 
organized the event masterfully. She made sure that we had a meal, a drawing everyone 
could participate in and that we had some fun by playing „Jeopardy”.  We made $1,746. 
Less expenses of $265.96, that left $1,480.04. We will round up the number and send 
LELBA $1,500 for the project „Love for Mothers”. I would like to thank Diana Pone, 
Liene Rava, Dace Copeland, Ilze Antons, Laima Gramatins-Patton, Marite Strautins and 
Diana Karklins for providing the meal. Thank you to Viktorija Krievs, Laila Kalnins, 
Mara Melbardis, Marianne Krautmanis and Metra Krautmanis for their donation to cover 
expenses. Thank you, too, to Diana Karklins for leading the „Jeopardy” game and to 
Solvita Karklins for being the score keeper. And finally, thank you to all who donated to 
attend the event and bought tickets for the drawing. 
 

10. We hand out carnations to each lady who attends service on Mother’s Day. Thank you to 
Iriss Simanis Blaine (Ilze Simanis’ daughter from Chicago) for helping hand out the 
flowers. 
 

11.  I invite all congregation youth who are planning to attend a Latvian speaking 
school or camp to futher their knowledge of the Latvian language and culture this 
summer and who are interested in a scholarship to write to me by June 15 
requesting the scholarship. 

Future activities: 
• Coffee and goodies for Draudzu dienas to be held June 9-12 at Garezers (Marite 

Grinbergs) 
• Fall soup lunches 
• Discussion about the future of our participation in the Annual Christmas Bazaar 
• Senior lunch 

 
I hope you all have a wonderful and restful summer! 
 
Dace Copeland 
Women’s Auxiliary Chair 

---------------------------------------------------------- 
 Please remember that we depend on our 
congregation members to bring FLOWERS to 
decorate the altar for each Sunday service. Please 

mark a date on your calendar today that you will be 
bringing flowers! Flowers should be given to the elder on 
duty no later than a half hour before service starts. 

---------------------------------------------------------- 



 12 

D I E V K A L P O J U M I 
 

Svētdien, 5. jūnijā, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Imants Minka 
Dež. kasieris:   Dzintars Abuls 
 
Svētdien, 12. jūnijā dievkalpojums mūsu draudzē nenotiek.  Visi aicināti uz Gaŗezeru, kur 
pulksten 14:00 būs LELBA Draudžu dienu svinīgs dievkalpojums, kurā prāvestes amatā 
ievedīs Vidienes pr. Ilzi Larsen.  
 
Svētdien, 19. jūnijā, Izsūtīto piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmane, dr. loc. Andris Kārkliņš              Ziedot pārtiku 
Dež.kasiere: Mētra Krautmane 
 
Svētdien, 26. jūnijā, dievkalpojums ko vada pr. Ilze Larsen plkst. 10:00. 
Māc Aija notur dievkalpojumu Gaŗezerā pulksten 10:30.   
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Ģirts un Liena Kaugari 
Dež. kasiere: Daina Melbārde  
 
Svētdien, 3. jūlijā dievkalpojums Kalamazoo nenotiek. 
 
Svētdien, 10. jūlijā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.  
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens  
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs 
 
Mācītāja būs atvaļinājumā no 11. jūlija līdz 5. augustam. 
 
Svētdien, 17. jūlijā, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Vārda dievkalpojums. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Gunta Turks  
Dež. kasieris: Dzintars Abuls                  Ziedot pārtiku  
 
Svētdien, 24. jūlijā, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dievkalpojumu vada māc. Roberts Franklins. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Jānis Pone 
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs 
 
Svētdien, 31. jūlijā, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dievkalpojumu vada māc. Roberts Franklins. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmane, dr. loc. Uldis Šmidchens un Ligita Samsone 
Dež. kasiere:  Mētra Krautmane 
 
Svētdien, 7. augustā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Rūta Mežsēta 
Dež. kasiere: Daina Melbārde 
 
Svētdien, 14. augustā, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Shelley Ķeņģe 
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs 
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Svētdien, 21. augustā, Kapu svētki Riverside kapsētā plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Imants Minka 
Dež. kasiere: Daina Melbārde  
 
Svētdien, 28. augustā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Andris Kārkliņš 
Dež. kasieris: Dzintars Abuls                   Ziedot pārtiku 
 

--- 
______________________________________________________________________________ 
Piezīme:  Ja attiecīgā svētdienā paredzētam draudzes loceklim/ei vai pērminderim nebūtu 
iespējams dežūrēt, lūdzam parūpēties par aizstājēju. 
______________________________________________________________________________ 
 

*** 
 
Mācītāja Aija Graham...517-614-4853; E-pasts...aija_graham@comcast.net 
Priekšnieks, Uģis Grīnbergs (269) 244-5691; mobīlais (269) 548-7355; 
...................................................................................ugiathome@aol.com  
Kasieris, Dzintars Abuls……... .(269) 685-4104 
Īpašumu pārzinis, Arnis Ķeņģis..(269) 349-3602; arniskazoo@aol.com 
Dāmu kom. priekš. Dace Copeland..(269) 345-3304:dace.copeland@wmich.edu  

 
 
 
 

CITI  ZIŅOJUMI: 
 
Vēl nav par vēlu pieteikties Draudžu Dienām, kas notiks no 9. – 12. jūnijam 
Gaŗezerā.  Informāciju par programmu, svētbrīžiem, ievirzēm un citiem 
notikumiem var lasīt LELBA mājas lapā, kā arī Draudžu Dienu Facebook 
lapā.  Abās vietās var lejuplādēt reğistrācijas lapu.  Izpildīto lapu un 
samaksu (ar piezīmi DD2016) lūdzu nosūtīt līdz 1. jūnijam: Baiba Liepins, 
4513 N. Laporte Avenue, Chicago, IL  60630.  Dalībnieki var apmeklēt 
DD2016 vienu, divas, trīs vai visas četras dienas.  Programmā ir arī 
paredzētas nodarbības bērniem.  Brauciet uz Draudžu Dienām Gaŗezerā! 
 
DD 2016 Rīcības komiteja 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lelba.org/lv/?ct=aktualitates&fu=read&id=317�
https://www.facebook.com/LELBAdd2016/?ref=nf�
https://www.facebook.com/LELBAdd2016/?ref=nf�
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KLS (Kalamazū latviešu skola) meklē divus skolotājus 2016-2017 skolas 
gadam. Pirmā skolas diena 11. septembrī.  Informācija: 
ilzekls1@gmail.com. 
 
Vai Jūs gribiet lai Jūsu bērni vai mazbērni runā latviski?  Sūtiet viņus uz 
KLS (Kalamazū latviešu skolu) mācīties latviešu valodu!  Mācības sākot ar 
4 g.v.  Pirmā skolas diena 11. septembrī.  Informācija: ilzekls1@gmail.com.  
  
 

 
 
Ziemassvētku tirdziņā atkal rīkosim galdu kur var pirkst lietotus latviešu audumus kuri vēl ir 
labā stāvoklī (nav ieplēsti, aptraipīti, novalkāti...).  Pagājušā tirdziņā cerējām rīkot lielāku galdu 
un nopelnīt kārtīgu summu centram.  Ar jūsu palīdzību tā ari notika.  Mums bija liela variācija 
mantu – lielas bļodas un šķīvi domāti izgreznot sienas un visādi audumi (ieskaitot latviešu 
cimdus un galdautus), kā arī koku un metāla praktiskā māksla.  Mums jau ir sarunāts ka nākošam 
svētku tirdziņam centīsimies noorganizēt līdzīgu galdu kur pārdot visādus latviešu „artisan” un 
mākslinieku darbus.   Tātad lūdzu jau sākat domāt ko varat vest uz centru lai noziedotu krāmu 
tirgum (var jau atstāt krāmu tirgus ziedojumus centra pagrabā tagad) .  Lūdzu noziedojiet jūsu 
latvisko „artisan” un mākslinieku darbus centra ziemassvētku tirdziņa galdam.  Var jau man 
nodot šos ziedojumus tagad.  Mums ir vietas lai tās mantas droši glabātu līdz decembrim ja 
vēlaties ātrāk atbrīvoties no šīm liekām mantām.  Audumiem, mālu traukiem un koku darbiem ir 
jābūt labā stāvoklī.  Ar to ka mēs tirgojamies ar austāku kvalitāti (un cenām) nekā krāmu tirgū, 
visiem latviešu roku darbiem ir jābūt bez ieplēsumiem un traipiem un nevar būt novalkāti. 
 
This year’s Christmas bazaar we are once again hosting the center’s table selling gently used 
Latvian artisan products.  At last year’s bazaar we hoped to have a bigger table from which we 
could earn a larger amount for the community center.  With your help, we were able to achieve 
this – selling such items as large plates and bowls as well as wall decorations and woven and knit 
items (including Latvian mittens and table cloths), as well as a variety of practical metal and 
wooden artisan quality pieces.  We have already confirmed that we will be once again aiming to 
set up just as an amazing table in which we will sell Latvian artisans’ and artists’ work.  
Therefore, as you begin contemplating what to donate to the center’s rummage sale (items can 
now be dropped off in the basement of the center), please donate your gently used Latvian 
artisans’ and artists’ pieces to be sold for the benefit of the center at it’s Christmas bazaar.  I am 
already taking donations.  Please contact me to make arrangements.  Keep in mind that since we 
are selling at the bazaar with a higher standard (and therefore a higher price) than the rummage 
sale, all of the Latvian artisan and artistic pieces need to be in excellent condition. 
 
Laura Šmidchens 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ilzekls1@gmail.com�
mailto:ilzekls1@gmail.com�


PĒC GADA 
Archibīskapes ziņojums par LELBĀL Misijas Fonda darbību kopš 2015. gada 19. aprīļa 

 

Paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti  Misijas  Fondam pēc  
tam,  kad  tika  segti  Konsekrācijas  dievkalpojuma  izdevumi. Līdz ar saviem ziedojumiem, jūs, mūsu LELBĀL 
draudzes un draudžu locekļi, dāvinājat iedrošinājumu mūsu darbam!   Konsekrācijas dievkalpojuma viesi tika 
ļoti jauki uzņemti un palika pāri tas, kas tika ieguldīts jaunizveidotā LELBĀL Misijas Fondā.  LELBĀL Virsvalde 
izstrādāja Fonda darbības noteikumus, kas pievienoti ziņojumam. LELBA pārvaldes paplašinātā  sēdē šī gada 
martā LELBĀL kasieris Ivars Petrovskis  iesniedza  sekojošo  ziņojumu:  
 

KONSEKRĀCIJAS DIEVKALPOJUMA ZIEDOJUMI UN IZDEVUMI/MISIJAS FONDA DARBĪBA 
par 2015.g. un 2016.g. līdz 1. martam 

 

ZIEDOJUMI - 2015.g. no draudzēm, organizācijām, firmām un privātām personām $41,978.85 
 

IZDEVUMI - 2015.g. Konsekrācijas dievkalpojumam, pieņemšanai un dažādiem  $12,184.11 
                                    saistīti ar Konsekrācijas pasākumiem  
ATLIKUMS   Misijas Fonda dibināšanai        $29,794.74  
 

MISIJAS FONDA  Izdevumi 2015.g. 
1.   Ceļa izdevumi mūsu Latvijas mācītjājiem  $400.00   
2.   Māc. G. Bērziņam ceļojums uz Īriju   $660.00   
3.   Dažādi (pārsūtīšanai)    $   35.00          $1,095.00   
 

ATLIKUMS UZ 2016. GADU        $28,699.74  
 

Pateicos kasierim par darbu. Mēs esam ceļā,  arvien meklējam jaunas iespējas paplašināt Misijas Fonda darbu 
un tādēļ no sirds aicinu ziedot un tā atbalstīt LELBĀL darbu gan Īrijā, gan Latvijā, gan tur,  kur aug latviešu 
skaits.  Būsim līdzceļotāji Kristus garā.  Ceram, ka pievienotā skrējlapiņu palīdzēs iesaistīt ziedotājus.  Paldies 
Tijai Abulai par tās sagatavošanu.  Ceram uz jūsu līdzdalību, idejām un pāri visam, jūsu lūgšanām. 
 

Pirms dažām dienām pagāja gads kopš daudz bijām kopā  Konsekrācijas dienā.  Atgriezos Mt. Zion un Dievam 
pateicos par Viņa žēlastību un jūsu atbalstu, lūgšanām un darbu! Jūs esat līdz ceļojuši, līdz lūguši, līdz 
kalpojuši! Dievnamā staigājot  aptvēru, cik tomēr īss bija ‘ceļš’ ko biju staigājusi no durvīm līdz altārim.  Pirms 
gada tas tiešām likās ļoti garš!  Vai tas tāpat kā notiek ar laiku?  No sākuma gads, kas stāv priekšā, liekas 
pietiekāmi garš, lai veiktu to, kas iecerēts.  Gandrīz vai nemanot pienāk tā noslēgums!  Un aptveram, cik tas 
bijis īss,  cik daudz palicis nepaveikts.  Un tomēr Dievs dāvina rītdienu un atklāj, kā Viņš  ir vadījis arī pagājušā 
gadā, kamēr mēs kopā esam centušies nojaust, kas Viņa prāts mūsu Baznīcai.  Domāju, tas bieži atklājās caur 
jums, kas Kristus mīlestībās Garā  uzticīgi turpiniet tik kalpot savās draudzēs un dzīvē.  Paldies! 
 

Uz priekšu raugoties, ziņoju, ka  būšu Lielbritānijā  20. un 21. maijā, kad tur notiks Sinode  Tad došos uz Īriju.  
Jaundibinātā draudze Īrijā ir lūgusi  viņus uzņemt LELBĀL.  No Dublinas došos uz Vāciju, lai piedalītos apgabalu 
garīdznieku  konferencē, kuŗas dievkalpjumā diakona amatā tiks ordinēta Rasma Gundega Ieviņa.  Lai Dievs 
svētī!  Tālāk uz Rīgu, kur līdz  ar  prāv. emer. Kārli Žolu vadīšu LELBĀL Latvijā dibināšanas Sinodi 31. maijā un  
1. jūnijā.  Būs klātarī  LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš.  Kopā ar viņu piedalīšos LELB Sinodē,  
3. un 4. jūnijā.  Ar Dieva palīgu atgriežoties mājās, drīz došos uz LELBA Draudžu dienām, 9. jūnijā, Gaŗezerā.   
 

Centīsimies arvien jūs informēt par mūsu darbību -  kā rakstos, tā mājas lapā.  Paldies Prezidija un Virsvaldes 
locekļiem, arch. Emer. Rozītim, Milvoku draudzei, māsām un brāļiem Kristū,  Tijai Abulai, un ģimenei par labo 
sadarbību!   Lai Dievs svētī  un  pasargā  Latviju, mūsu Baznīcu, un ik katru Dieva bērnu, un  jo sevišķi tos, kas 
dzīvo nedrošībā vai bailēs.  Būsim vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā, un  lugšanās šajā pārmaiņu pilnā laikā.  Kur 
un kā  vien iespējams,  būsim Tā acis, balss, sirds un rokas, Kas mūs ir aicinājis kalpot Viņa vīna kalnā, mūsu 
misijas laukā.   “Jūsu Aicinātājs ir uzticams, Viņš arī darīs!”  (I Tes. 5:24)  Viņa žēlastība lai ir ar mums visiem. 
 

Kristū vienota ar jums,  
+ Lauma 



DRAUDŽU  
DIENAS  2016
Galvenais lektors —
Rīgas Lutera draudzes mācītājs
Linards Rozentāls
ar lekciju ciklu
„40 GADI UN 
TĀLĀK”

LELBA 
40 GADU
SVINĪBAS

Dziesmas
L ū g š a n a s
Dievkalpojumi
Bībeles pusstundas
Pēcpusdienu i ev i rzes
Pārrunas, sarunas, sadraudzība
Nodarbības bērniem
Vakara aktivitātes
Diskusijas,  debates
Šķēršļu gājiens
Jubilejas balle



IECERĒTĀ DIENAS KĀRTĪBA *
Trešdien, 8. jūnijā
15:00-18:00 ...... Ierašanās, reģistrācija

18:00................. Vakariņas

19:00................. Lūgšana un iepazīšanās vakars

Ceturtdien, 9. jūnijā
8:00-9:00 .......... Reģistrācija

8:00................... Brokastis

9:15................... Rīta lūgšana

9:30................... Bībeles pusstunda

10:00................. Jautājumi par Bībeles pusstundu

10:15................. Kafijas pauze

10:30................. Lekcija

11:30 ................. Jautājumi un pārrunas

12:30................. Pusdienas

14:00................. Atklāšanas dievkalpojums

16:00................. Šķēršļu gājiens

18:00................. Vakariņas

19:00................. Grāmatas un dziesmas

Vakara lūgšana

Piektdien, 10. jūnijā
8:00................... Brokastis

9:15................... Rīta lūgšana

9:30................... Bībeles pusstunda

10:00................. Jautājumi par Bībeles pusstundu

10:15................. Kafijas pauze

10:30................. Lekcija

11:30 ................. Jautājumi un pārrunas

12:30................. Pusdienas

14:00................. Ievirzes

16:00................. Ievirzes

18:00................. Vakariņas

19:00................. Viktorīna par LELBA vēsturi

Vakara lūgšana



Svētdien, 12. jūnijā
8:00................... Brokastis

9:15................... Rīta lūgšana

9:30................... Bībeles pusstunda

10:00................. Jautājumi par Bībeles pusstundu

10:15................. Kafijas pauze

10:30................. Lekcija

11:30 ................. Jautājumi un pārrunas

12:30................. Pusdienas

14:00................. Noslēguma dievkalpojums ar prāv. Ilzes Larsen ievešanu amatā

* Lūdzam ievērot, ka dienas kārtība var mainīties un tikt papildināta. 

Sestdien, 11. jūnijā
8:00................... Brokastis

9:15................... Rīta lūgšana

9:30................... Bībeles pusstunda

10:00................. Jautājumi par Bībeles pusstundu

10:15................. Kafijas pauze

10:30................. Lekcija

11:30 ................. Jautājumi un pārrunas

12:30................. Pusdienas

13:00................. Vienādi mīlēti – sarunas ar Sandru Kalvi par jauniebraucējiem draudzēs

14:00................. Ievirzes

16:00................. Ievirzes

18:00................. Vakariņas

19:00................. Jubilejas vakars

Vakara lūgšana



 
“Plunčāsimies kopā ar Dievu!” 

LELBA Draudžu Dienas visai ģimenei!  2016. g. no 9.-12. jūnijam 
 
 
Mīļie Draudžu Dienu dalībnieki! 
  
Draudžu Dienu bērnu programmā piedāvāsim bērniem 
iespēju vairāk iepazīties ar Bībeli un “Plunčāsimies kopā 
ar Dievu”  caur Bībeļu stāstiem un nodarbībām. Jūsu bērni 
iemācīsies to, kā paši var kalpot Dievam un ievērot, ka 
Dievs ir daļa no viņu ikdienas dzīves! 
 

Brauciet uz Draudžu Dienām, Gaŗezerā, lai bērni var 
“Sērfot un plunčāties kopā ar Dievu!”  

  

 
 
 
Lūdzu, piesakiet jūsu bērnus, cik vien ātri iespējams! 
Pieteikšanās pie LELBAs Kristīgās Audzināšanas Nozares 
vadītājas Mārītes Šleseres.   
E-pasts:  mara.slesers@nielsen.com 

Trešdienas vakarā:  Iepazīšanās vakars 
bērniem 
Ceturtdienas sesija: Dievs Radīja Pasauli 
Piektdienas sesija:   Dievs Palīdz 
Sestdienas sesija:    Dievs Mīl Tevi 
Svētdienas sesija:    Dievs Mierina 
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REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2016 
2016. g. 9. – 12. jūnijs 

 
Draudžu Dienu dalības izmaksas: 

 
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas) 
Vienai personai 

$120 uz visām dienām 
 $100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena) 
 $80 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena) 
 $50 par vienu dienu 
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu 
No 12-18 gadiem $25 
 
Naktsmājas $50 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Gaŗezera biroju (269-244-5441) vai 

garezers@garezers.org. 
Katrā istabā ir 2-4 gultas. 
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam rezervācijas nokārtot Gaŗezera birojā. 
 
Trejupes pilsētā arī pieejamas viesnīcas: 
 

Holiday Inn Express & Suites Three Rivers; 1207 W. Broadway, Three Rivers MI 49093 (269-278-
7766). Tīmekļa lapa: http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/three-
rivers/thivr/hoteldetail 

 

Super 8 Three Rivers; 689 Super 8 Way, Three Rivers, MI 49093 US (269-279-8888). Tīmekļa lapa: 
http://www.super8.com/hotels/michigan/three-rivers/super-8-three-rivers/hotel-overview 

 
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, ieteicam ielidot Kalamazū lidlaukā. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Pieteikšanās veidlapa: 
 
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________ 
 
Adrese __________________________________________________________________________ 
 
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________ 
 
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________ 
 
Ieradīšos ar auto _______  ar lidmašīnu _________ 
          Lidojuma diena/laiks ____________________________________________ 
 
 

Lūdzam nosūtīt  pieteikšanās veidlapu kopā ar samaksu līdz 10. maijam 
Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416); 

čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2016. 
 (Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, facebook.com un draudzēs pēc pieprasījuma.) 

 
Informācija pie: 

LELBA Evaņģelizācijas nozares vadītājas - māc. Gundegas Puidzas 
puidza@yahoo.com, 708-453-0534 vai 

Silvijas Kļaviņas-Barshney skbdesign1@yahoo.com, 872-301-6638. 

http://www.lelba.org/�
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