Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem,
un eņģeļi Viņam kalpoja. Marka evaņģēlijs 1:13

Laiks, kad sev pajautāt – kas es esmu
Kā katru gadu, laikā, kad ziema sāk cīņu ar pavasari, mēs ieejam Ciešanu laikā,
četrdesmit dienās pirms Lieldienām. Un var jau uz šo laiku skatīties kā uz kārtējo pirmslieldienu
laiku, kur dienas iet tāpat kā gājušas līdz šim, kur cīnāmies ar tām pašām sajūtām, kā līdz šim,
kur iestrēgstam tajās pašās problēmās, kā līdz šim, kur pret pasauli izejam ar tām pašām
attieksmēm kā līdz šim. Vārdsakot, varam jau dzīvot šo laiku, daudz neko tajā nemainot. Un
tomēr, ne velti baznīctēvi uzskatīja, ka līdz patiesam Lieldienu priekam tu vari nonākt tikai tad,
ja tu būsi sevī dziļāk ieskatījies, izcīnījis kādas, nu kaut vismaz vienu cīņu ar sevi, uzvarējis
vismaz vienu nemitīgu balsi, kas tevī runā, kliedz un moka un paverdzina. Kad kaut kas būs tevī
sāpīgs, neīsts, nevajadīgs miris, tad patiess prieks augšāmcelsies. Vai runājot valodā, kas baznīcā
ir vairāk dzirdēta – kad būsi pamanījis, ieskatījies acīs un pacīnīnījies vismaz ar vienu savu
kārdinājumu, kas tevi tur, tu būsi spējīgs just un piedzīvot, ko nozīmē būt patiesi dzīvam.
Izcils katoļu teologs, priesteris Henrijs Novens kādā lekcijā (“Who are We? Exploring
our Christian Identity) bija atzinis, ka mēs, cilvēki, dzīvojam gandrīz visu savu dzīvi, vadoties
pēc trīs lieliem meliem. Pirmais mels – es esmu, kas man pieder. Tas ir tad, kad domājam un
jūtam, ka mūsu vērtību un būtību nosaka mūsu sasniegumi, izglītība, īpašumi, līdzekļi, pieredze,
ārišķības. Kad gribās teikt – es esmu bagāts, es esmu varens, vai tieši pretēji – es esmu galīgs
nabags, es esmu zaudētājs. Es esmu mana izglītība. Es esmu manas attiecības, es esmu mans
labais izskats, es esmu mana veselība. Ja es zaudēju to, kas man ir, tad jautājums – kas es esmu –
ir apdraudēts.
Otrs mels – es esmu, ko es daru. Jo aktīvāks esmu, jo vērtīgāks. Es esmu visi mani
sliktie brīži, saskaitīti kopā. Es esmu visi mani augstākie dzīves brīži, saskatīti kopā. Ja es nevaru
vairs neko darīt, tad es neesmu nekā vērts. Trešais mels – es esmu, ko citi cilvēki saka vai
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domā par mani. Šeit mēš iekrītam gandrīz visi, vismaz līdz kādam dzīves posmam noteikti. Kad
ir tik svarīgi, ko citi par mums domā, spriež, runā, vērtē. Ja runā labu, tad jūtos labi. Ja runā
sliktu, tad sirds ielien pavisam tumšā stūrī un visa mana būtība – kas es esmu – ir apdraudēta.
Būtībā jau saprotu, ka tad vairs nedzīvoju savu, bet citu dzīvi. Un tādēļ tā kļūst par melu.
Jo redzi, Jēzus jau arī cīnījās ar šiem pašiem kārdinājumiem, ar savām balsīm, kas viņu gribēja
sākt pakļaut. Kad kārdinājums Jēzum saka: “ Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top
par maizi.” Tu esi, kas tev ir! Maize – tā varētu būt arī nauda, materiālo lietu pasaule, lietu
izkārtošana tavā labā. Ir tik daudz kārdinošas, vilinošas lietas, kuras var piedāvāt tad, kad mēs
esam badā, izsalkumā, vajadzībā. Reizēm pat ego badā, kad es ļaujos visam, lai tikai to
paēdinātu? Kas ir tā maize, kas mani pabaro? Uzslavas, apbrīns, ārišķība, mantība, nauda,
ērtības? Kas manī ir badā un izsalkumā un kam es ļaušos, lai tas mani mākslīgi baro? Jēzus
apzinās, kas varētu būt viņa iekšējais bads un tādēļ viņa atbilde ir – es neesmu tas, kas man
pieder.
Tādēļ nāk nākamais Jēzus kārdinājums - "ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo
stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu
kāju pie akmens nepiedauzi." Tu esi, ko tu dari un kā tu dari! Šis ir kārdinājums, kad man
citiem gribas pierādīt, ko es spēju. Kad man gribas apliecināt sevi caur saviem darbiem. Jēzus
pasaka šim kārdinājumam nē, viņš izvēlas darīt ar mīlestību un nevis ar varu, kontroli un
paštaisnību, meklējot uzslavas, pateicības, novērtējumus.
Un tad nāk trešais Jēzus kārdinājums – “visu pasauli es Tev gribu dot, ja Tu, zemē
mezdamies, mani pielūgsi.” Tu esi tas, ko citi par tevi domā un runā! Esmu gatavs darīt visu,
lai pasaule mani pielūdz. Lai pasaule vērtē un slavē un atzīst un varbūt pat ārišķīgi mīl. Bet Jēzus
jau zināja, ja cits cilvēks kļūst par manu dievu, kas man norāda manu vērtību, tad es atļaujos
pielūgt šo pasauli un nevis Dievu. Un tādēļ viņš šim kārdinājumam saka nē. Un eņģeļi viņam
piestājās un kalpoja.
Kā būtu, ja mēs savās 40 dienās pirms Lieldienām katrs sev tā ļoti godīgi, dzīves
tuksnesī, pajautātu – kas es esmu? Kuram melam es ticu visvairāk? Uz kura mela es visbiežāk
uzķeros? Kurš no šiem trim joprojām ir mans lielākais kārdinātājs? Un, ja mēs katrs sev ļautu
kādu laiku ar šo savu kārdinājumu pacīnīties, neļaut tam sevi vadīt, kontrolēt, turēt. Jo tad jau
varētu arī atnākt Lieldienas, ar lielu prieku, ar jaunu dzīvības elpu, kur es dzirdu, ka mani mīl,
tādu, kāds esmu. Ka man piedod, tādam, kāds esmu. Ka mani pieceļ, tādu, kāds esmu. Ka mani
tur, tādu, kāds esmu. Ka es esmu pietiekams un vērtīgs, tāds, kāds esmu. Galu galā – mīlestību
nevar nopelnīt.
Kristieša identitāte ir tik vienkārša un tajā pašā laikā tik sarežģīta. Grūti ir tik lielai
mīlestībai ļauties, tādēļ gribas pieturēties pie meliem. Bet Lieldienas pierāda, ka uzvar tas, kuram
ir rētas, kuras Dievs ir dziedinājis. Un lai tā būtu arī mums. Lai šīs Lieldienas atnāk un atrod mūs
Kristus mīlestībā ieskautus, Kristus piedošanā nomazgātus, Kristus žēlastībā apklātus!
Mīlestībā,
Māc. Aija

Mācītājas ziņojums
-

Šī ziema ar saviem dabas untumiem darījusi braukšanu grūtu, un tomēr, par spīti tam visam,
mums ir bijusi pilna un svētīga ziemas sezona. Decembrī skaisti ieskandinājām svētkus ar
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Ziemassvētku senioru pusdienām, pie mums ciemojās Marika Ivsiņa, kas dziedāja pašas
radītās kristīgās dziesmas. Kopā ar Vilmu Bolšteinu, Laimu Grāmatiņu Patton un Mārīti
Strautiņu apciemojām mūsu draudzes ļaudis aprūpes centros, dziedot viņiem Ziemassvētku
dziesmas. Janvārī un februārī esam jutuši, ka dievkalpojuma apmeklētāju skaitu ietekmē
laika apstākļi.
Turpināsim noturēt angļu valodas dievkalpojumus reizi mēnesī.
Esam centušies darīt interesantas mūsu kafijas sadraudzības stundas. Martā pie mums
ciemosies esejiste Kristīne Muciniece. 31. martā pie sevis ciemos aicināsim diriģentu
Andreju Jansonu, kas stāstīs par Bruno Skultes operu “Vilkaču mantiniece” un arī rādīs
operas fragmentus. Vēlāk pavasarī, 19. maijā, pie mums ciemosies Ciānas draudzes
ērģelniece Māra Vārpa, kura ir sagatavojusi interesantu lekciju par mūzikas instrumentiem
Bībelē, lekcijas nosaukums ir “Ar bazūnēm un cītarām”. Būs iespēja dažādos mūzikas
instrumentus izmēģināt un pat arī pašiem taisīt mūzikas instrumentus!
Pavasara mēnešos mūsu meditācijas grupā “Aka” strādāsim ar māc. Induļa Paiča grāmatu
“Deviņi dvēseles uzdevumi”. Pats mācītājs saka, ka jebkura izaugsme un pārmaiņas cilvēka
dzīvē sākas ar dziļu un godīgu skatījumu uz sevi. Būt cilvēkam nozīmē nest sevī kaislības.
Jau 4. gs. beigās teologs Pontas Evagrijs, novērojis cilvēkus un to dvēseles iekšējo dinamiku,
sastādīja kaislību jeb dvēseles mocītāju "karti". Tie deviņi mocītāji ir: alkatība, miesaskāre,
mantkārība, dusmas, skumjas, nemiers, skaudība, godkāre un lepnība. Lai cik grūti mums
varbūt to dzirdēt, bet ikvienā no mums mājo visas deviņas kaislības. Ikvienā! Kā ar tām
sadzīvot? Grāmatā sniegtās ierosmes palīdz labāk orientēties savos pārdzīvojumos un izprast
sevi – kas es esmu. Tad nu nākamos trīs mēnešu strādāsim ar šo grāmatu un tur paustajām
atziņām.
7. aprīlī būs Zupas pusdienas, atbalstot Cīravas draudzes Svētdienas skolas darbu. Tajā
skoliņā ir ap 30 bērniem un viņu vadītāja iecerējusi izveidot zvanu kori. Mūsu draudze tad
gādās par to, lai šī draudze un bērni var savu sapni īstenot un spēlēt skaistas melodijas ar
zvaniem.
Paldies jums visiem par jūsu darbu, kalpošanu, jūsu domām, rūpēm, uzturot mūsu dievnamu
un tā aktīvo darbību. Daudzi mūsu mīļie, aktīvie draudzes locekļi šajā laikā skatās acīs
dažādiem slimību izaicinājumiem un grūtībām. Turēsim viņus savās lūgšanās un atbalstīsim
dažādos veidos.

Māc. Aija Graham
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MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE DRAUDZES LOCEKĻI

“Bet pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas,
Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā.(Ps.74:23-34)
ARDIS OZOLIŅŠ
11. februāris 1955.gads Kalamazū, MI
5. decembris 2018. gads Kalamazū, MI
“Lūgšanu kā baltu ziedu, vijiet kapa vainagā.
Lūgšanu kā ziedu baltu Dodiet līdz man mūžībā.
Mīļu roku izvadīta, Iešu gaitā pēdējā.
Mīlestībā nerimstīgā Nāc man līdzi mūžībā.”
SPODRA GENDRIKOVA Dz. Beltiņš
11. septembris 1928. gads Ezere, Latvija
26. janvāris 2019. gads Kalamazū, MI
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SALAULĀTI
16. februārī mūsu dievnamā jāvārdu viens otram teica
LARA KRAUTMANIS un BRETT BILLINGTON
Draudzes vārdā viņus no sirds sveicam un vēlam viņiem abiem mūža garumā mīlestību, kas
piedod visu, tic visu, panes visu, apklāj visu.
“Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoggredzens uz tavas
rokas! Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt.“
Augstā dziesma 8:6

DRAUDZĒ IESTĀJUSIES
ILZE LĀCE
SVEICAM MŪSU PULKĀ!
“Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.
Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša
spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru.” Rom12. 5
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JAUNĀ ATVASĪTE
Anniņa Ieva Lūsis, dzimusi 2019. g. 29. janvārī,
veselīga 8 mārc. 13.8 unces, un 21,25 collas gaŗa.
Sveicam mammu un tēti Annelī un Ēriku Lūšus un arī
lielo māsu Liliju Īvi, kas nu ir labākais palīgs. Lai
Dievs visus svētī un sargā!

Priekšsēdes ziņojums
2019. g. 3. februārī notika draudzes pilnsapulce. Šeit seko ziņojums no pilnsapulces.
Paldies Mārītei Grīnbergai par čilī pusdienu koordinēšanu un čilī varītājām Marītei
Grīnbergai, Diānai Karkliņai, Ligitai Matisonei. Paldies Ilzei Bērziņai par kafijas vārīšanu un
saldumu sagādāšanu. Šodienas čilī pusdienu ienākums atbalstīs Loaves and Fishes Kalamazū.
Pateicos arī visiem draudzes locekļiem, kas ir ieradušies uz pilnsapulci. Kā jau jūs zināt,
mūsu skaitļi arvien sarūk. Varētu teikt, ka tas ir normāli un sagaidāmi, skatoties uz demogrāfiju,
un ar to mums jātiek galā. Tomēr līdz šim esam varējuši uzturēt mūsu draudzes mācītāju un
draudzes darbību. Tas ir noticis, pateicoties visiem draudzes locekļiem, kas atbalsta draudzes
darbību gan finansiālā veidā vai nesavtīgi pieliekot savu brīvprātīgo roku. Esam pateicīgi par
latviski nerunājušajiem, kas apmeklē mūsu dievkalpojumus vai nu tas būtu angļu valodas
dievkalpojumos vai arī citos dievkalpojumos.
Ja nu ir kāds cilvēks, kas ieliek vairāk nekā savu sirdi un dvēseli mūsu draudzes
labklājībā, tad tā ir mūsu mācītāja Aija Graham. Kā jau ziņoju pēdējā apkārtrakstā, 7. decembrī
maza grupiņa valdes locekļu tikāmies ar māc. Aiju, lai pārrunātu un novērtētu viņas darbu mūsu
draudzē šo pēdējo gadu. Varu teikt, ka esam bezgala laimīgi, ka māc. Aija ir izvēlējusies kalpot
mūsu draudzē. Esam pateicīgi par viņas dvēseles siltumu, saprātu, mīlestību, nodošanos, un
dievbijību. Viņai ir fantastiska izdoma, un viņa ir darījusi tik daudz, lai pataisītu mūsu draudzes
dzīvi priecīgu un interesantu. Māc. Aija nenogurstoši apmeklē mūsu slimos un vecākos draudzes
locekļus. Tiešām varam būt Dievam pateicīgi, ka mūsu garīgo dzīvi vada māc. Aija Graham!
Esam parakstījuši četru gadu kontraktu ar māc. Aiju. Kādreiz aizmirstam, vai rodas
nesaprašana par to, ka mācītāja skaitās “independent contractor”, nevis algota draudzes
darbiniece. Tādā sakarībā draudze viņai izmaksā kompensāciju, nevis algu. Kompensācijā ir
ieskaitītas tādas lieta kā, piemēram, veselības apdrošināšana, invaliditātes apdrošināšana,
iemaksas pensijas kontā, tālākizglītība, personīgais birojs, dāvanas un ceļošanas izdevumi.
Tās visas ir lietas, kas mācītājai pašai jākārto, ja viņa to vēlas.
Bieži dzirdam, ka bez draudzes dāmām draudze nevarētu pastāvēt. Taču, katrai
organizācijai, lai tā efektīvi darbotos, ir vajadzīgs cilvēks, kas uzņemas vispārējo atbildību. Tāda
ir Dāmu komitejas priekšniece Mārīte Grīnberga. Arī Dāmu komitejas darbinieku skaits ir

6

sarucis. Mārīte ir vienmēr ar mieru teikt „jā, mēs to varam” un sameklē sev palīgus vai nokārtā
lietas pati. Paldies, Mārīte, par visu, ko tu dari draudzes labā!
Pateicos valdes locekļiem par viņu spraigo līdzdalību risinot dažādās draudzes ikdienas
un nevis tik ikdienišķas problēmas. Pēc smagiem pārbaudījumiem, domāju, ka esam atgriezušies
pie domu izmaiņas veselīgā veidā un līdz ar to esam varējuši kārtot draudzes vajadzības, noliekot
savas personīgas jūtas sānis.
Gadiem ejot, draudzes pastāvēšanas jautājums kļūs arvien akūtāks. Kā jau zināt,
Draudzes nākotnes plānošanas komiteja nodeva valdei savu ziņojumu. Valde ir sākusi piestrādāt
pie viņu ietiekumiem. Par to, kas līdz šim darīts, ziņošu vēlāk. Taču, gribu pateikties visiem, kas
pie šiem jautājumiem ir jau piestrādājuši, un kas vēl turpinās palīdzēt atrisināt šos dažreiz grūtos
jautājumus.
Draudzes un valdes darbība ir izziņota katrā apkārtrakstā, tādēļ es to neatkārtošu. Valdes
loceklis Roberts Ķeņģis izsūta epastus atgādinot par notikumiem, ziņojot sēru ziņas, ziņojot par
maiņām utt. Paldies Robertam par šo darbu! Jānis Vīgants izsūta draudzes apkārtrakstu. Paldies
Jānim, ka viņš ir ar mieru turpināt šo darbu. Kopš Rūta Mežsēta aizgāja mūžībā, es salieku
apkārtrakstu. Paldies visiem, kas laicīgi iesūta savus ziņojumus. Gribu piebilst, ka vienmēr
meklējam dežurantus, kas būtu ar mieru savu reizi stāvēt pie durvīm, izdalīt lapiņas, sagaidīt
mūsu baznīcēnus un saņemt un saskaitīt kolekti. Ja vēlaties, lai ielieku jūs rotācijā, lūdzu
piesakieties pie manis. Apkārtrakstā pie dievkalpojumu un notikumu saraksta tad parādīsies jūsu
vārds.
Kopš pēdējās pilnsapulces ir notikušas astoņas valdes sēdes. Valdes locekļi cītīgi
apmeklēja valdes sēdes un varējām darīt mūsu uzdoto darbu. Mēģinām satikties reiz mēnesī,
izņemot par vasaru.
Kā jau kasieris ziņoja, budžets šogad izpildījies ar mazu iztrūkumu. Esam pateicīgi
draudzes locekļiem par atbalstu, maksājot savus solījumus un ziedojot draudzei ārpus kārtas, kā
arī kasieriem Uldim un Dzintaram Abulam, ka viņi ir uzmanīgi saimniekojuši.
Draudzes nākotnes komitejas ziņojums
2018. g. maijā saņēmām no DNK priekšsēža Herberta Eversa DNK novērtējumu par
draudzes nākotni, kā arī viņu ieteikumus sakarā ar to. DNK sastāvs jau ziņots agrāk, bet to
atkārtošu: Herberts Everss, priekšsēdis, Kārlis Druva, Dzintars Gendrikovs, Andris Kārkliņš,
Shelly Ķeņģis, Mētra Krautmane, Egons Kubuliņš, Edvīns Melbārdis, Imants Minka.
Komitejas uzdevums bija izpētīt un radīt ieteikumus jautājumam „Kā nodrošināt Kalamazū
draudzes nākotni?”. Valdes pienākums bija apsvērt šos ieteikumus un piestrādāt pie tiem, kuŗus
viņa izlēma bija vissvarīgākie. Šeit seko DNK ieteikumi Valdes prioritāšu kārtībā:
PRIORITĀTE
Nodaļa
1
Garīgais
darbs
2

Garīgais
darbs

2

Draudzes
finanses

Ieteikums
Saglabāt latvisko pieeju pie ticības un
trimdinieku sabiedriskās kopības.
 kā uzlabot draudzes garīgo stāvokli
Saglabāt latvisko pieeju pie ticības un
trimdinieku sabiedriskās kopības.
 piesaistīt jaunus draudzes locekļus
Nodrošināt draudzes finansiālo stāvoklifondi
 atrast oriģinālos dokumentus, kas
7

Kas paveikts?
Māc. Aija izveidos darba
grupu, kas tuvāk apskatīs šos
jautājumus.
Māc. Aija izveidos darba
grupu, kas tuvāk apskatīs šos
jautājumus.
Herberts Everss un Egons
Kubuliņš izveidos Rezervju
fondu grupu un īpašumu

2

Draudzes
finanses

3

Draudzes
dzīve

4

Garīgais
darbs

5

Garīgais
darbs

6

Draudzes
dzīve

7

Draudzes
finanses

8

Draudzes
dzīve

regulē rezervju fondu lietošanu
 uzrakstīt jaunas vadlīnijas rezervju
un dāmu komitejas fondu
lietošanai
Nodrošināt draudzes finansiālo stāvokli īpašumi
 rast skaidrību par īpašumu vērtību
 izpētīt dažādas īpašumu
pārdošanas iespējas
Mudināt draudzes dzīvi
 Izveidot sabiedrisko lietu darba
grupu
Saglabāt latvisko pieeju pie ticības un
trimdinieku sabiedriskās kopības.
 angļu valodas lietošana
dievkalpojumos
Saglabāt latvisko pieeju pie ticības un
trimdinieku sabiedriskās kopības.
 kā izplatīt dievkalpojumu video
ierakstus

grupu, kas tuvāk apskatīs šos
jautājumus.

Herberts Everss un Egons
Kubuliņš izveidos Rezervju
fondu grupu un īpašumu
grupu, kas tuvāk apskatīs šos
jautājumus.
Māc. Aija izveidos darba
grupu, kas tuvāk apskatīs šos
jautājumus.
Angļu valodas dievkalpojumi
notiek reiz mēnesī un ir
izsludināti laicīgi.
Mike Hansen labu laiku veica
šo ieteikumu, taču beigās māc.
Aija un valde nevarēja ar viņu
vienoties par veidu, kā šo
turpmāk veikt.

Mudināt draudzes dzīvi
 pārskatīt un iztirzāt Satversmes
noteikumus
Nodrošināt draudzes finansiālo stāvokli –
ienākumu avoti
 izpētīt iespēju izīrēt dievnamu
Mudināt draudzes dzīvi
 Satikties ar pārstāvjiem no citām
draudzēm

Savā pētījumā DNK apsvēra tagadējo draudzes sastāvu, tās garīgo dzīvi, kas ieskaita
latviešu un angļu valodas lietošanu dievkalpojumos, un tās finanses, ieskaitot nekustāmos
īpašumus. Lai darbs pie šī jautājuma neapstātos par vasaru, kad valde tipiski nesatiekas, es
sakārtoju DNK ieteikumus zem galvenajām nodaļām, ko DNK bija lietojusi: draudzes garīgā
dzīve, draudzes finanses un draudzes vispārējā dzīve, kopā astoņi galvenie ieteikumi. Strādājot
caur epastu, valde individuāli izvēlējās savas prioritātes, kuŗas es tad sakopoju vienā dokumentā.
Mēs tās pārrunājām savā 9. augusta valdes sēdē un vienojāmies par darbību septiņiem no desmit
ieteikumiem. Sakarā ar šiem ieteikumiem izveidojām divas darba grupas, kas tuvāk apskatītu
jautājumus. Viena no tām ir Draudzes garīgas un sabiedriskās dzīves darba grupa, ko vada māc.
Aija. Māc. Aija šobrīd ziņos par šīs darba grupas darbību.
Nākotnes komiteja ieteica izveidot Garīgā darba grupu, kuras uzdevums būtu apzināties
veidus, kā papildināt mūsu draudzes darbu. Es uzņēmos šo Garīgā darba grupu, esam gan
sanākuši tikai vienu reizi un vairākas reizes sazinājušies elektroniski.
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Garīgā darba grupa sanāca kopā 4. novembrī, uzreiz pēc dievkalpojuma. Grupā piedalījās:
māc. Aija, Daina Lizenberga, Atis Lizenbergs, Mārīte Strautiņa, Kārlis Druva, Roberts
Ķeņģis, Edvīns Melbārdis (aizvietoja sievu Māru) un Uģis Grīnbergs.
Kopā ar darba grupu izgājām cauri dažiem vārdiem draudzes loceklu sarakstā, katrs
uzņemoties vienu vai pāris cilvēkus, kurus varētu apzināt. Vai ir kaut kas, ko draudze
varētu jums piedāvāt – šis būtu jautājums, kuru jautātu neaktīvajiem, pazudušajiem,
aizgājušajiem draudzes locekļiem.
Kā papildināt, uzlabot draudzes darbu? Kā uzrunāt neaktīvos, bet kas vēl ir sarakstā?
Nosaucām sāpīgākos draudzes punktus: komunikācija attiecībās starp pašiem valdes
locekļiem un tālāk tas tiek pārlikts/pārnests uz plašāku draudzes aspektu.
Aicināju Darba grupas ļaudis no 1-10 skalas noteikt, kāds būtu viņu dotais mērījums
draudzes gaisotnes veselīgumam (1 – ļoti neveselīgs līdz 10 – ļoti labs un veselīgs). Visas
atbildes bija no 8-10, atzīstot, ka pagājušais gads uzplēsa kādu jēlu rētu, sakarā ar
grāmatas iznākšanu. Iekšējā maiņa/ ārējās maiņas ir viens no grūtākajiem vārdiem
draudzei.
Grupa piekrīt, ka mums būtu jāiziet ārpus draudzes/baznīcas sienām: spēļu vakars,
dziesmotie dievkalpojumi, velo/kajaku brauciens ,boulinga vakars, zirgu izjāde, bērnu
vakars, draudzes vakars, talantu vakars.
Ierosinājums – Draudzes apkārtrakstu un ziņojumus sūtīt arī uz Garezera dzīvojošo epastu
listi, lai tādā veidā sasniegtu vairāk cilvēkus, kas ir tuvumā, un kurus varētu kaut kā
ieinteresēt. Skatīties ārpus draudzes, apzināt ēpastus, izsūtīt vairāk info.
Darba grupa nāca klajā ar ideju rīkot Jautro draudzes vakaru.
Otra darba grupa, kas tika uzstādīta, ir Rezervju fondu un īpašumu grupa, Herberta Eversa un
Egona Kubuliņa vadībā. Grupa sastāv no H. Eversa, E. Kubuliņa, Andreja Ezera, Dzintara
Gendrikova, Andŗa Kārkliņa, Shelly Ķeņģes un Agra Krautmaņa. Šī grupa 19. janvārī iesniedza
ieteikumus grozījumiem draudzes Satversmē sakarā ar reviziju un archīviem, kā arī par
grozījumiem sakarā ar draudzes palīdzības fondu un draudzes rezervēm. Valde nav šos
ieteikumus pārrunājusi. Sāksim to darīt mūsu marta valdes sēdē. Protams, jebkādi grozījumi
Satversmē prasa pilnsapulces balsojumu. Agrākais, kad tas varētu notikt būtu nākamā
pilnsapulces laikā. Taču, pirms tam valdei ir viss jāpārrunā un jāizlemj, ko darīt tālāk. Rezervju
fondu un īpašumu grupa vēl apskatīs Mācītāja Palīdzības fondu un sākuši darbu pie informācijas
ievākšanas sakarā ar draudzes nekustāmiem īpašumiem un apkārtnes apstākļiem un tendencēm.
ALA Kongress notiks Denverā Kolorādo no š.g. 3. līdz 5. maijam. Mūsu draudzē sastāv
43 ALA biedrs, tā tad mēs drīkstam uz kongresu sūtīt vienu delegātu. Cerams, ka mēs varēsim
pārstāvēt draudzi ALAs kongresā.
Dace Copeland
Valdes priekšsēde
The Congregation’s general meeting took place on February 3, 2019. Here is the introduction
and report that I presented to those in attendance.
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Thank you to Marite Grinbergs who coordinated the chili lunch and to those ladies (M.
Grinbergs, Diana Karklins, Ligita Matisons) who made the chili. Thanks also to Ilze Berzins,
who made the coffee and brought the sweets. All proceeds from today’s chili lunch will be
donated to Loaves and Fishes in Kalamazoo.
Thanks to all of the congregations members who were able to attend today’s meeting. As
you know, our numbers continue to shrink. One could say that that is normal and even expected
as we look at the demographics, and that is something that we have to contend with. We have,
however, been able to pay the minister and other church-related expenses. We’ve thankfully been
able to do that with the financial and volunteer support of our congregation members. We are
thankful for all of our congregation members, both those that speak Latvian and those that do
not and especially thankful to those that are still willing and able to attend services whether they
be in Latvian or English.
If there is any one person that puts her whole heatr and soul into the wellbeing of our
congregation and its members, then that is our minister, Aija Graham. As I reported in the last
newsletter, a small group of us met with her on December 7 to do a performance evaluation. We
are extremely happy that Pastor Aija has chosen to serve the Lord in our church. We are
thankful for the warmth of her soul, her ability to reason, love of her fellow person and
devoutness. She has a fantastic imagination, and she has done so much to make the life of the
congregation happy and interesting. Pastor Aija tirelessly visits with the elderly and infirm. We
truly can be thankful to God that he brought us Pastor Aija!
We have signed a four year contract with Pastor Aija. Sometimes we forget, or we
misunderstand, that Pastor Aija is an independent contractor and not an employee of the church.
In that respect, the congregation pays Pastor Aija compensation, not a salary. Her compensation
amount includes funds for things like health insurance, long term disability insurance,
constributions toward retirement, continuing education expenses, the cost of a personal office,
funds for gifts and travel expenses. By definition of an independent contractor, those are all
items that the minister must take care of herself, if she chooses to do so.
We often hear that without the Women’s Auxiliary, the congregation could not continue
to operate. Yet, for any organization to work successfully, they must have someone who takes on
the overall responsibility for the organization. In the case of the Women’s Auxiliary, that is
Marite Grinbergs. There are less congregation members that are willing or able to help with the
multitude of tasks that the WA takes on. Marite is always willing to say „yes, we can do that”,
and she finds people to help her or takes care of matters herself. Without her leadership the WA
would not be able to do what they do. Thank you, Marite, for all that you do!
I thank the Board members for their brisk and sometimes intense participation in our
meetings as we wrestle with various questions, some mundane, some not so mundane, that come
before us. After many months of difficult and at times contentious discussions, I think that we
have returned to a healthy exchange of ideas and as such have been able to put our personal
feelings aside as we have continued to do the work that were were elected to do.
As our congregation and its members continue to grow older, it will be a matter of time
before hard decisions about our future must be made and implemented. As you know, the Future
Committee gave its report to the Board. We have started reviewing their recommendations. I
would like to extend my thanks once again to the committee members as well as Board members
who have been working on these items and will continue to do so.
The work of the Board has been reported in newsletters throughout the year, so I will not
repeat myself.
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Board member Roberts Kengis sends out emails reminding congregation members of
upcoming events, notifying us of those who have passed and arrangements for their funerals,
notifying us of changes etc. Thank you, Robert, for finding the time in your busy schedule to do
this! Thanks to Janis Vigans who continues to send out the church newsletter. Since Ruta
Mezsets’ passing, I have put together the church newsletter. Thanks to everyone who sends their
reports in in a timely manner making my job much easier. I’d like to remind everyone that we
are always looking for greeters for services who are willing to welcome all who come to service,
hand out the day’s bulleting, receive the collection and count the funds. I’d be happy to put your
name in the rotation. Your name will then appear in the next newsletter.
The Board has met eight times since the last general meeting. Board members have
worked diligently and tirelessly. We generally meet once a month, except for the summer months.
As we know from the treasurer’s report, we ended our year in a slight deficit. We are
very thankful to our congregation members who not only pay their pledges, but also give exstra
to the church. Thank you to our treasurers Uldis Smidchens and Dzintars Abuls for keeping such
a close eye on our budget.
Future Committee Report
In May of 2018 we received from the chair of the Future Committee, Herberts Everss,
their assessment of the congregation’s future as well as a number of recommendations on what
the congregation should look at for their future. I have reported the membership of the
committee in the past, but I would like to thank them for their work once again: Herberts Everss,
Chair, Karlis Druva, Dzintars Gendrikovs, Andris Karklins, Shelly Kengis, Metra Krautmanis,
Egons Kubulins, Edvins Melbardis and Imants Minka. The committee’s charge was to research
and recommend ways to secure the future of the congregation. It was the Board’s duty to
consider the committee’s recommendations and to work on those recommendations that they felt
were the most imporant. Here is a list of the committee’s recommendations in priority order (as
set by the Board):
PRIORITY SECTION
RECOMMENDATION
1
Spiritual To retain an approach that includes
the Latvian language
 how to improve the
congregation’s spiritual
condition
2
Spiritual To retain an approach that includes
the Latvian language
 to gain new congregation
members
2
Financial To secure the congregation’s
financial stability - funds
 find the original documents
that govern the use of the
congregation’s special funds
 write new guidelines for the
use of the congregation’s
funds and the use of
11

WHAT HAS BEEN DONE?
Pastor Aija has put together a work group
to look at this issue.

Pastor Aija has put together a work group
to look at this issue.

Herberts Everss and Egons Kubulins have
put together a work group to look at both
the reserve funds and property.

2

3

4

5

6

7

8

Women’s Auxiliary funds
Financial To secure the congregation’s
financial stability - property
 determine the market value
of the congregation’s
property
 investigate various
possibilities for selling the
congregation’s property
Social
To spur on the congregation’s social
activities
 Establish a working group to
investigate the
congregation’s social health
Spiritual To retain an approach that includes
the Latvian language
 Investigate the use of the
English language during
services
Spiritual To retain an approach that includes
the Latvian language
 Investigate how to
disseminate video taping of
services

Herberts Everss and Egons Kubulins have
put together a work group to look at both
the reserve funds and property.

Pastor Aija has put together a work group
to look at this issue.

Services in English take place once a
month and are publicized in a timely
manner.

Mike Hansen video taped our services for
quite a while, however, in the end we
were not able to agree on how to
continue to do this to satisfy both Mike’s
requirements and the needs of the
congregants.

Social

To spur on the congregation’s social
activities
 Review and discuss the
congregation’s By-laws
Financial To secure the congregation’s
financial stability – revenue sources
 Investigate the possibility of
renting out the church
Social
To spur on the congregation’s social
activities
 Meet with representatives
from other congregations

During their review, the Future Committee looked at the congregation’s current demographics,
its spiritual aspects, which included the use of both Latvian and English languages during
services and the church’s finances, including property. So that the work on this project did not
stop during the Board’s summer hiatus, I grouped the Future Committee’s recommendations
under their main sections: spritual, finances and social. Together there were eight main
recommendations. Using email, Board members individually prioritized the receommendations,
which I compiled into one document. At our August 9 meeting, the Board agreed on a direction
for seven of the ten recommendations. Based on the recommendations, we established two work
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groups. The Congregation’s spiritual and social work group is led by Pastor Aija. Her report
regarding what the work group has done to date follows.
The Future Committee recommended that a Spiritual work group be established
who would realize and recognize ways to supplement our current work with the
congregation. I agreed to lead this group; we have met just once, but have had electronic
communication amongst ourselves.
The group met on November 4 right after the service. Attending were Daina
Lizenbergs, Atis Lizenbergs, Marite Strautins, Karlis Druva, Roberts Kengis, Edvins
Melbardis (subbing for Mara Melbardis) and Ugis Grinbergs.
We reviewed the list of congregation members, and each committee member will
contact one or two people on the list. “Is there something that the congregation could
offer you?”—this is the question that will be asked of inactive or lost members and those
that have left the congregation. How do we supplement, improve the congregation’s
work? How do we reach those congregation members that are on our membership roll,
but have long been inactive in our church?
We discussed the most painful points: difficulties in communication between
Board members and how that then gets taken out to the broader membership of the church
and the effect it has on our church family.
I asked the group members to measure the wellness of the atmosphere of the
congregation using a scale of 1-10 (1 – very unhealthy to 10 – very good and healthy). All
the answers were in the 8-10 range, however, it was noted that the last year tore open an
unhealed wound that had to do with the publishing of the book. Internal and external
changes are one of the hardest words for the congregation.
The group agreed that we should do something outside of the usual church
activities, such as a game night, services with more songs, bicycle or canoe trip, bowling
night, horseback riding, childrens’ night, congregation’s night, or a talant show.
It was suggested that our church newsletter be sent to the email addresses of
those living at Garezers in an attempt to reach more people who live nearby and who
might be interested in our congregation. We should look outside of our current
congregation, find emails and send out more information.
The work group had an idea that they could organize a fun-filled evening for our
congretation members.
The second work group that was established was the reserve fund and property group led by
Herberts Everss and Egons Kubulins. The group’s additional members are Andrejs Ezers,
Dzintars Gendrikovs, Andris Karklins, Shelly Kengis, Agris Krautmanis. This group suggested
changes to the By-laws to do with auditing and the archives as well as changes to the Assistance
Fund and the church’s reserve accounts. The Board has not yet reviewed these
recommendations. We will begin work on that at our March Board meeting. Of course, if the
Board were to suggest any changes to the By-Laws, those would have to be approved by the
members of the congregation according to the By-Laws. The earliest that that could happen
would be at the next general congregation meeting in 2020. But before that, the Board has to
review the recommendations and decide how to move ahead. The work group will also review
the Minister Assistance Fund, and they have started to gather information about the church’s
properties in light of the surrounding area and growth tendences there.
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The annual ALA Congress will take place May 3-5 in Denver, Colorado. Our
congregation has 43 ALA members, so we are eligible to send one delegate. Hopefully, we will
be able to be represented at the Congress.
Dace Copeland
Board Chair

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums
Paldies Dievam, 2018. gads mums bija labs, un ar visu jūsu palīdzību tāds arī var būt 2019. gads!
With God’s help, 2018 was a good year, and with everyone’s help 2019 can be the same.!
Draudzes 3. feb. pilnsapulcē sagatavojam čilī pusdienas. Paldies čilī gatavotājām Ligitai
Matisons, Dianai Kārkļiņš, Mētrai Krautmanis un Marite Grinbergs. Paldies arī Ilzei Bērziņš par
tās dienas kafijas galdu. Ienākums tiks lietots labdarības darbam.
Chili lunch was served prior to congregation’s Feb. 3 annual meeting. Many thanks to
the delicious chili chefs Ligita Matisons, Diana Karklins, Metra Krautmanis & Marite
Grinbergs. Thanks also to Ilze Berzins for preparing the coffee table to supplement the chili.
Liels paldies Dacei Copeland, kura, manā prombūtnē, novadija 3. marta dāmu komitejas
pilnsapulci. Sirsnīgs paldies Shirley Maldups kura uzēmās pārņemt dāmu kom. kasieres un
grāmatvedes amatu. Kaut neviens neuzņēmās sekretāres amatu, paldies Vilmai Bolšteins par
svarīgāko punktu piezīmēm.
Many thanks to Dace Copeland who, in my absence, chaired our annual membership
meeting on March 3. Sincerest thanks to Shirley Maldups who agreed to take over the treasurer
and bookkeeping responsibilities for the ladies aux. Although the secretary’s position was not
filled, thanks to Vilma Bolsteins for taking some necessary notes from the meeting.
Ik svētdienas sadraudzības / kafijas stunda mums sāk mazliet klibot darbinieku trūkumu dēļ.
Lūdzu nākiet palīgā – uzņematies kādu svētdienas rīkošanu. Ja neradīsies darītājas, mums būs
jāpāriet no ik svētdienas uz divas reizes mēnesī rīkošanu. Ļoti ceram uz jūsu atbalstu!
Our weekly Sunday fellowship / coffee hour is starting to stumble a little, due to lack of
workers. Please help us out by providing the coffee table for a Sunday of your choice. If we do
not get more helpers, it will be necessary to revise our schedule for this wonderful activity from
weekly to only twice a month. We hope for your support!
Lūdzam arī atsaukties, lai katru svētdienu altārs būtu greznots ar ziediem. Lūdzam
pierakstīties sarakstā, kas atrodas dievnama priekštelpā.
We also are requesting your support to assure the altar is decorated with fresh flowers
every Sunday. Please add your name on the sign up sheet in lobby of church.
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Mums stāv priekšā:
Activities ahead of us:
Pankūku pusdienas notiks 24. martā. (Atvainojamies, ka bija pāris reizes jāatceļ!)
Pancake lunch will be held on March 24. (apologize for couple of cancellations)
Zupas pusdienas notiks 7. aprilī
Soup lunch scheduled for April 7.
Lieldienu brokastis notiks 21. aprilī - groziņa veidā
Easter breakfast on April 21 - please bring a dish
Mātes (ģimenes) diena 12. maijā
Mothers day on May 12.
27., 28. un 29. septembrī, Vidienes apgabala mācītāju un darbinieku konference notiks mūsu
īpašumā un mūsu rīcībā. Mums būs nepieciešama palīdzība ar rīkošanu, itsevišķi ar maltītēm
dalībniekiem. Par šo notikumu noturēsim speciālu darba sēdi kaut kad augusta beigās.
On Sept. 27-29 , we will host the Midwest Region minister and congregation officer
conference. This will require some very necessary assistance from many, especially in the
preparation of meals for the attendees. We will schedule a specific planning and work
assignment meeting in late August. We look forward to your assistance.
Paldies visiem kuri nāk palīgā ar darbiņiem, atbalstu, padomu un mīļiem vārdiem!!!
Thank you to everyone who helps out with a variety of tasks, support, suggestions and
kind words!
Mārīte Grinbergs
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Izgreznosim dievnamu Lieldienās (21. aprīlī) ar lilījām. Lūdzu savu liliju
nogādājiet pērminderim līdz 19. aprīlim.
Kasieŗa ziņojums
Ziedojumi – Donations
Ziedojumi draudzei / donation to the church $400
Paul & Viktorija Gilbert, Dzintars Gendrikovs
Rūtas Mežsēts piemiņai / in memory of $300
Aldonis Mežsēts
Ruta Kore piemiņai / in memory of $100
Māriņš Stāks & Anisita Burvikovs; Gundars & Lolita Krievs
Spodras Gendrikovs piemiņai / in memory of $ 305
Jānis Laurens; Zeltīte Bērziņš; DV Kalamazū; Dzintars Abuls; Dzintars Gendrikovs; Estate of
Spodra Gendrikovs; Mirdz Rollis; Arnis & Diana Pone; Inda & Valda Karlsons; Inta Šraders;
John & Irene Allgaier; Atis & Daina Līzenbergs; Modris & Mētra Krautmanis; Ieva Sverns; Aira
Lielzuika; Jānis Pone; Daryl Arkwright- Keeler; Vilma Bolšteins; Imants Minka; Uģis & Mārīte
Grīnbergs; James & Liene Rava Kalal; Rūdolfs Kalnmals; Agris & Marianne Krautmanis;
Shirley Maldups; Jeffrey & Marklyn Hawkins; Gvido Auziņš; Baiba Stepe; Mārīte Strautiņš;
Zaiga Minka Thorson; Ilze Bērziņš; Roberts Ķeņģis; Jana Cāzers; Gunta Turks; Gita Grīviņa;
Steve Wirth; Arnis & Dzidra Minka; Uldis Šmidchens; Stephen & Laima Patton; Inta Jensen;
Thomas & Sandra Gendrikovs Bayer; Daina Bolšteins; Velta Straume, Anda Boodt; Mary
Catherine Gendrikovs; Linda Rencs
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Kopā ienākumi 2019. g. - Total income in 2019: $28,700
Kopā izdevumi 2019. g. - Total expenses in 2019: $22,000
Grāmatas kuras var iegādāties caur draudzi - books that may be purchased through the
congregation
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2019
un LELBĀL ADRESES grāmata. $20
Biruta Abuls. The Latvian Evangelical Lutheran United Church of Kalamazoo, Michigan 2007-2016. Baznīcas vesture – church history book. $12.
Biruta Abuls. The Latvian Evangelical Lutheran Churches Kalamazoo,
Michigan 1949--2006. Baznīcas vesture - - church history book. $12.
Vilfrīds Hjerte Kristus Uzdevumā. Bībeles arguments par labu sieviešu ordinācijai.
Bible’s argument in favor of women’s ordination. $12.
(Sūtīšanai grāmatu caur pastu, katras grāmatas cenai japieliek $4 -- mailing expenses for each
book: $4.)
Grāmatas var iegādāties pirms vai pēc dievkalpojuma pie draudzes kasieriem. Pasūtījumu caur
pastu jasūta uz draudzes adresi. Purchase may be made before or after each Sunday service.
When ordering books include your mailing address, mark which books you are ordering and a
check covering the cost and mailing expenses for each book ordered.
Latvian ev Lutheran Church of Kalamazoo (Books)
122 Cherry Hill Str
Kalamazoo MI 49006.
Kasieri Uldis Šmidchens un Dzintars Abuls
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DRAUDZES SENIORU ZIEMASSVĒTKU PUSDIENAS
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI DRAUDZĒ
Diena, datums
Svētdien, 7. aprīlī,

Piektdien, 12. aprīlī,
Svētdien, 14. aprīlī,

Piektdien, 19. aprīlī,

Svētdien, 21. aprīlī,

Trešdien, 24. aprīlī,
Svētdien, 28. aprīlī,
Sunday, April 28,

Dievkalpojumi, laiks
Ciešanu laika dievkalpojums,
plkst. 10.00,
Dežūrē: pērmd. Artūrs
Ziemelis; dr. loc. Shirley
Maldups; kasieris: Dzintars
Abuls.
Lūgšanas grupa “Aka”, plkst.
11.00.
Pūpolsvētdienas
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 10.00,
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Gunta
Turka; kasieris: Mētra
Krautmane.
Lielās Piektdienas
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 6.00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Zigfrīds
Jirgens un Gita Grīviņa;
kasieris: Dzintars
Gendrikovs.
Kristus Augšāmcelšanās
dienas dievkalpojums ar
dievgaldu, plkst. 8.00,
Dežūrē: pērmd. Arnis
Ķeņģis; dr. loc. Andris
Kārkliņš un Imants Minka;
kasieris: Vilma Bolšteina.
plkst. 11:00,
Dievkalpojums angļu valodā,
plkst. 10.00,
Service in English, 10 a.m.,
Dežūrē: pērmd. Roberts
Ķeņģis; dr. loc. Shelly
Ķeņģis; kasieris: Dzintars
Abuls.
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Pasākumi
zupas pusdienas par labu
Cīravas draudzes Svētdienas
skolas atbalstam.

kafijas sadraudzības stunda.
Ziedosim pārtiku “Loaves
and Fishes”.

Lieldienu rīta brokastis
groziņu veidā.

Bībeles stunda Kalamazū.
kafijas sadraudzības stunda.
Fellowship hour.

Diena, datums
Svētdien, 5. maijā,

Piektdien, 10. maijā,
Svētdien, 12. maijā,

Svētdien, 19. maijā,

Trešdien, 22. maijā
Svētdien, 26. maijā,
Sunday, May 26,

Svētdien, 2. jūnijā,

Svētdien, 9. jūnijā,

Dievkalpojumi, laiks
dievkalpojums plkst. 10.00,
Dežūrē: pērmd. Artūrs
Ziemelis; dr. loc. Jānis Pone
un Aira Lielzuika; kasieris:
Dzintars Gendrikovs.
Lūgšanas grupa “Aka”, plkst.
11.00.
Ģimenes dienas
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 10:00,
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Sallija
Šmite; kasieris: Mētra
Krautmane.
dievkalpojums, plkst. 10.00,
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Shirley
Maldups; kasieris: Vilma
Bolšteina.
plkst. 11:00,
dievkalpojums ar dievgaldu
angļu valodā, plkst. 10.00,
Service in English with Holy
Communion, 10 a.m.
Dežūrē: pērmd. Arnis
Ķeņģis; dr. loc. Gunta
Turka; kasieris: Dzintars
Abuls.
dievkalpojums, plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Roberts
Ķeņģis; dr. loc. Zigfrīds
Jirgens un Gita Grīviņa;
kasieris: Dzintars
Gendrikovs
Vasarsvētku dievkalpojums ar
dievgaldu, plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs
Ziemelis; dr. loc. Andris
Kārkliņš; kasieris: Vilma
Bolšteina.
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Pasākumi
kafijas sadraudzības stunda.

kafijas sadraudzības stunda.

kafijas sadraudzības stunda ar
ērģelnieci Māru Vārpu.
Referāta un nodarbības
nosaukums “Ar bazūnēm un
citāru”. Ziedosim pārtiku
“Loaves and Fishes”.
Bībeles stunda Kalamazū.

Diena, datums
Svētdien, 16. jūnijā,

Svētdien, 23. jūnijā,

Svētdien, 30. jūnijā,

Dievkalpojumi, laiks

Pasākumi

dievkalpojums, plkst. 10.00,
Ziedosim pārtiku “Loaves
and Fishes”.
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Shelly
Ķeņģis; kasieris: Mētra
Krautmane
DIEVKALPOJUMS
NENOTIEK – Māc. Aija vada
dievkalpojumu Gaŗezerā. Visi
laipni aicināti braukt uz
Gaŗezera dievkalpojumu.
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst 10.00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Shelly
Ķeņģis; kasieris: Dzintars
Abuls.

Jūsu zināšanai un interesei...
2019. gada 14. februārī Milvokos
Milvoku ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze izziņo $100,000 “challenge grant” atbalstīt Latvijas ev. lut.
Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Misijas fonda darbību.
Misijas fonds tika dibināts 2015. gadā, sekojot archibīskapes Laumas Zušēvicas
aicinājumam tā atzīmēt viņas konsekrāciju. Viņa ir kalpojusi kā Milvoku draudzes
mācītāja kopš 1987. gada. Misijas fondu dibināja ar mērķi atbalstīt 21omunistu21cijas
darbu Latvijā un citās valstīs, kur tiek izveidotas un dibinātas LELBĀL draudzes.
Milvoku draudze ziedos to pašu summu (“matching funds”), ko saņems Misijas fonds no
draudzēm, citām organizācijām un indivīdiem, līdz kopsummā saziedotiem $100,000!
Ziedojumu akcija sākas šodien, 14. februārī, un noslēgsies Lieldienās, 2019. gada 21.
aprīlī. Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! Priecāsimies par katru ziedojumu!
Archibīskape Lauma Zušēvica paskaidro: “Misijas fonds ir sedzis izdevumus garīdzniekiem
un garīdzniecēm, izveidojot jaunas draudzes un atbalstot esošās. Misijas fonds atbalsta
centienus mūsu Baznīcai nodrošināt savu vietu Latvijas valsts atzīto reliģisko organizāciju
sarakstā. Ir bijis jāaizstāv mūsu draudzes tiesvedībās. Misijas fonda cerība ir, ka Kristus evaņģēlizacijas
darbs augtu un aizsniegtu katru, kas vēl netic, nepazīst Kristu vai Dieva mīlestības spēku un to, kā
piederība draudzē pārveido dzīvi un dāvina neatvietojamu svētību!”
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LELBĀL turpināja būt Latvijas Baznīcas daļa Otrā pasaules kara gados, kad 22omunistu briesmas spieda
bēgt un nonākt ārpus Latvijas. Vācijā nonākot, mūsu Baznīcas vadība bija klāt pie Pasaules luterāņu
federācijas dibināšanas. Pasaules luterāņu federācija palīdzēja luterāņu bēgļiem atrast jaunas mājas
citās zemēs. Starp tiem bija daudz mūsu ģimeņu locekļu. LELBĀL turpina viņu, mūsu priekšteču uzsākto
darbu un kalpo latviešu draudzēs ārpus Latvijas un Latvijā.
Trijos gados Misijas fonda līdzekļi ir atbalstījuši astoņas jaunas draudzes un neskaitāmus latviešu
luterāņus, kā arī citas māsas un brāļus Kristū, un tos, kas ir ceļā uz ticību. Tālāku informāciju par šo
“challenge grant” projektu var saņemt rakstot Tijai Abulai: tabuls@att.net
Ziedojumus lūdzam rakstīt “LELBAL MISSION FUND” un nosūtīt LELBĀL kasierei:
Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511

February 14, 2019, Milwaukee, Wisconsin
The Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy Trinity Church announces a 2019 $100,000 challenge grant to
support the LELCA (The Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad) Mission Fund.
The Mission Fund was founded in 2015 by Archbishop Lauma Zusevics upon her
consecration. She has been the Milwaukee congregation’s pastor since 1987. The fund
was established to develop, support, and grow Christian ministry in Latvia and
wherever new LELCA congregations may form.
Gifts from congregations, other organizations and individuals will be matched up to a
total matching donation of USD$100,000 by the Milwaukee Latvian Ev. Lutheran Holy
Trinity Church beginning February 14th through Easter Sunday, April 21rst, 2019.
Archbishop Zusevics explained, “This will help to ensure that more people may
experience God’s grace and Christ’s love through our ministry. We hope to reach out,
gather together, help people grow in faith and become more involved in the active
ministry of their congregations. Much remains to be done as we share the gospel and
seek to involve others in God’s work.”
LELCA continued the work of the Evangelical Lutheran Church of Latvia during World War II in displaced
persons camps throughout Europe. As a founding member of the Lutheran World Federation, LELCA
helped refugees find new homes in foreign countries, spreading its mission over four continents. Today,
LELCA continues to serve Latvians in Lutheran churches throughout the world- including Latvia.
In three short years, the LELCA Mission Fund has already supported eight congregations in their
ministries impacting hundreds of people.
For more information contact Tia Abuls tabuls@att.net
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Donations are accepted by mail, checks written to: “LELCA Mission Fund” and mailed to LELCA treasurer
Baiba Rodins, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511.
************************************

New Requirements For Traveling To Europe: What U.S. Citizens Need to Know
U.S. citizens are currently permitted to visit 26 countries in the European Union for up to three
months for the purpose of business or tourism without any visa requirements.
Beginning July 1, 2021, the rules will change. Visiting any of these Schengen-member countries
for tourism, business, medical or transit will require approval from the European Travel
Information and Authorization System (ETIAS)—which will be considered an additional check
on security rather than a visa.
The intent of this new requirement is to better address the challenges posed by terrorism and to
raise revenue for the EU.
The application and approval process
 The ETIAS application process will take place online and should take less than 10
minutes to complete.
 Applicants will be asked to provide three types of information: 1) a valid passport (with
an expiration date that is at least three months longer than the intended stay; 2) a credit or
debit card, and 3) an email address.
 Application must take place at least 96 hours before travel.
 Applications need to be made for infants and children as well as adults.
 The cost will be 7 Euros per person, waived for those under the age of 18. Payment will
need to be made online via credit or debit card.
 The application will be checked against a number of security databases as well as an
ETIAS watchlist, and then will either be approved or denied by email. If an application is
denied, an explanation will be provided (which can be appealed).
 ETIAS travel authorization will be valid for multiple entries over the course of three
years.
Other information
 ETIAS approval will be checked electronically prior to boarding an aircraft, boat or bus,
and again by a border agent upon entry into the Schengen zone.
 ETIAS is not only aimed at Americans. Citizens of Australia, Canada, New Zealand and
dozens of other countries will have to meet similar requirements.
Source: ETIAS: EU Travel Information & Authorization System
**********************************

Nepalaid garām iespēju noskatīties internetā “Sarkanā meža” sēriju!
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«Vai šeit var dabūt alu?» - tāds ir 3. sērijas nosaukums. Atgādinām, ka simtgades daudzsēriju
māsklas filma skatāma internetā arī ārpus Latvijas, un pirmās divas sērijas demonstrētas
pagājušajā nedēļā.
Tas ir vēsturisks spiegu trilleris, kam līdzīgs Latvijā vēl nav uzņemts, jo pirmo reizi inscenēti
notikumi gan Latvijas mežos, gan trimdas latviešu dzīve Lielbritānijā 1949. gadā.
Īss atskats uz iepriekšējām sērijām:
1.sērija. «Nacists»
1949.gads, marts, Anglija. Latviešu emigrantu, bijušo leģionāru Vitoldu uzrunā britu
izlūkdienesta MI6 virsnieks, latvietis Rūdolfs Silarājs. Viņš aicina Vitoldu pievienoties patriotu
grupai, kuri vēlas panākt Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.
Vitolds nepiekrīt, viņš gatavojas kāzām, kopā ar līgavu Veltu grasās pārcelties uz ASV. Tam
vajadzīga vairs tikai ārsta izziņa, ka abi ir veseli.
Krogā izceļas kautiņš, vietējie latviešus uzskata par nacistiem, jo dejās spēlēta vācu dziesma
marša tempā. Negaidīti Vitolda darba vietā ierodas nacistu mednieki.

2.sērija «Bedrē»
Arestēts Vitolda darba biedrs, viņu vaino žīdu šaušanā kara laikā. Vitolds pamet darbu un dodas
uz Londonu pie Silarāja. Velta brauc viņam līdzi. Londonā abus satiek ne tikai Silarājs, bet arī
Latvijas vēstnieks Kārlis Zariņš. Vitoldam ar vēstnieku ir gara saruna.
Vitolda iespējas saņemt ieceļošanas atļauju ASV sašķobās. Velta cenšas problēmu atrisināt. Vēlā
naktī pie Vitolda ierodas Silarājs ar negaidītu ziņu.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.03.2019-sarkanais-mezs.-1.serija.-nacists.id152901/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.03.2019-sarkanais-mezs.-2.serija-bedre.id152902/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.03.2019-sarkanais-mezs-3.-serija.id153507/
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