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NEAIZMIRSTI DIEVU!
“Kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē Kungu, savu Dievu,
par labo zemi, ko viņš tev devis! Sargies, ka
neaizmirsti Kungu, savu Dievu, neievērodams viņa
baušļus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu,
kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus namus
un dzīvosi tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, kad
tev ies daudzumā sudrabs un zelts, kad tev būs daudz
visa, kas tev piederēs, neturi augstu prātu un
neaizmirsti Kungu, savu Dievu, kurš tevi izveda no
Ēģiptes, no vergu nama! Viņš veda tevi pāri lielajam
un briesmīgajam tuksnesim, kur ugunīgas čūskas,
skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens, viņš tev
izšķīla ūdeni no krama klints, viņš tevi tuksnesī baroja
ar mannu, ko tavi tēvi nepazina, lai liktu tev zemoties,
pārbaudītu tevi, bet galu galā darītu tev labu, nesaki
savā sirdī: mans stiprums un manu roku spēks man ir
devis visu šo labklājību! Atceries Kungu, savu Dievu,
jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību,
piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem
tēviem, kā šodien!”
(5. Moz.8:10-18)

pievērst uzmanību uz Dievu un novērtēt visu, ko Viņš
ir devis, dod un ir spējīgs dot turpmāk.
MŪSU IKDIENA
Mēs savu nedēļas ritmu sadalām darba dienās, kas
bieži vien ir tik līdzīgas viena otrai! Kā arī svētku
dienās, kur mēs plānojam kaut ko sevišķu. Tieši darba
dienās, viss notiek ļoti automātiski, jo mēs darām
vienu un to pašu, jeb mēs daram to, kas no mums tiek
prasīts. Līdz ar to mēs kļūstam pakļauti šim ritmam,
kas padara mūs līdzīgus robotiem, jo viss notiek
automātiski, ka mēs vairs nedomājam, ko un kā mēs
darām savu darbu. Bet kāpēc Dievs ir ielicis svētkus
cilvēka dzīvē, jeb septīto dienu, kad mums vajag
atpūsties? Varbūt viens no svarīgākiem iemesliem ir
tas, lai mēs Viņu atcerētos. Lai mēs saprastu, ka mēs
esam pakļauti citam ritmam un saprastu, kas ir tas
spēks, kas ļauj mums piepildīt arī mūsu ikdienu ar to
svētību, kas var nākt tikai no Dieva. Ir bēdīgi, ka mēs
atceramies Dievu tikai tad, kad mēs esam pakļauti
kādiem pārbaudījumiem.
Mūsu dzīvē nemaz nav tik daudz šo brīžu, kad mēs
atceramies Dievu savā ikdienā. Un galvenais šķēršļis ir
mūsu domāšana, jo bieži vien mēs nevaram atbrīvoties
no domām par sevi, jeb to kas mums ir jādara. Bet
mēs nedrīkstam savu dzīvi piepildīt tikai ar savām
domām, mums ir jāatvēl laiks, kas pienākas Dievam.
Tāpēc slavē Dievu, kad ēd un esi paēdis. Slavē Viņu
par to, ko Viņš dod! Un šai slavai jānāk no mūsu sirds
dziļumiem. Ja mums ir grūti to darīt, tad tas nozīmē,
ka mēs domājam, ka mēs paši esam pietiekami lieli,
un vareni un tā

Atceries Dievu, it īpaši tad, kad tev klājas labi. Ir
dienas, kas paiet klusi un mierīgi, it īpaši, kad mums
nav par ko uztraukties un raizēties.. Liekas, ka pat
Dievs neatgādina mums par Savu klātbūtni, jo arī mēs
varbūt Viņu tādos brīžos neatceramies. Mēs vienkārši
dzīvojam, darām savu darbu, bet vai arī katras dienas
uzdevums nav tas, ka mums ir jāatceras Dievu. Bet
vispirms šet mēs saredzam uzsvaru uz to, ka
neaizmirsti Dievu savā ikdienā un neaizmirsti, ko Dievs
ir darījis mūsu pagātnē. Un pēdējais uzsvars uz
atcerēšanos savij kopā mūsu atmiņas un ļauj mums
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labklājība, ko mēs esam sarūpējuši ir tikai pateicoties
mums. Mēs pakāpeniski pārveidojamies par bagāto
vīru, kas tikai tad, kad ir nomiris sauc palīgā. Vai arī
mēs savā dzīvē nemaldinam sevi ar šīm domām, ka
mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību
devis! Es esmu tas, kas kaut ko dabūjis gatavu.

izveda no tavas pagātnes -- kur tu dzīvoji kā vergs.
Pakļauts citiem, darot to, kas citiem ir svarīgs.
Dievas ir tas, kas vadīja cauri tuksnesim Dievs
pārbaudīja savu tautu. Tā ir uzticēšanās pārbaude, vai
arī mums jāiet cauri tādai pārbaudei? Tuksnesī, cilvēki
vieni paši nevarēja tikt galā. Tie bija briesmīgi apstākļi.
Izraēliešiem bija izjūta, ka tuksnesis ir nāves vieta, ka
neviens cilvēks tur nevar pastāvēt. Tāpēc viņiem bija
jāmācās uzticēties Dievam. Tuksnesis ar dzēlīgām
čūskām. Tuksnesis, kur bija jāmācās dzīvot. Tā bija
pazemojumu un pārbaudes vieta. Tie ir brīži mūsu
dzīvē, kad Dievs māca cik svarīgi ir paļauties uz Viņu.
Cilvēka paša neatkarība nomirst tuksneša
karstajās smiltīs. Un, ja tā nemirst,
tad jāmirst pašam cilvēkam. Ne
velti viņi gāja cauri tuksnesim 40
gadus.
Dieva
nodoms
bija
pārbaudīt un atjaunot veco cilvēku
ar verga apziņu. Tuksnesis bija
iešana pretim brīvībai, kas ir pamatota
šajā paļāvībā uz Dievu. Viņiem nebija ne
kartes, viņi pat īsti nezināja, kur tad ir tā Apsolītā
zeme. Dievs bija tas, kas vadīja viņus cauri grūtībām.
Kaut gan jāsaka, liela daļa grūtību mūsu dzīvē ir mūsu
pašu paaugstināšanās sekas, jeb mūsu negatīvā
domāšana, kas tuksnesī izpaudās, kā cilvēku
kurnēšana. Izrādot savu neapmierinātību. Tāpēc,
atceries Dievu, kas vada arī mūs cauri sausam
tuksnesim, lai veidotu jaunu cilvēku ar jaunu apziņu.

Dzirdot šos apgalvojumus, mēs teiktu, vai tad tā nav
patiesība? Kurš gan noliegs, ka šādas domas rosās
mūsos. Un manuprāt, ir grūti tieši tiem, kuriem Dievs
devis nevis vienu, bet vairākas dāvanas, kā teikt
apdāvinājis pārbagātīgi, bet nav iepotējis pretlepnuma
poti. Lepošanās ar sevi. Lepnums, tas ir kaut kas tāds,
kas tik dziļi iesūcas mūsos, kad mēs
saņemam uzslavu, jeb izbaudam
panākumus. Un katra lepnības
izpausme padara mūsu Dievu
mazāku un mazāku. Lepnums ir
kļuvis par aizu, kas šķir mūs no
Dieva, mēs vairs nedzirdam,
nedomājam, kā arī vairs neatceramies
Dievu. Lepnam cilvēkam Dievs kļūst tāds tāls
un svešs. Kaut kad tālā pagātnē es jutos mazs un
niecīgs, bet tagad es kaut kas esmu. Bet kā lai cīnās
pret šādām domām? Ko lai dara?
PAGĀTNE
Mozus iesaka atcerēties. Atcerēties liek mums arī
pārdomāt un novērtēt Dieva esamību kā mūsu tagadnē
un pagātnē. Atcerēšanās ļauj mums būt modriem un
tās ir labākās zāles pret aizmiršanu. Atceries Dievu,
kurš: - izveda no Ēģiptes zemes. Ēģipte bija verdzības
vieta. Tur bija apspiestība un pazemojums, ko cilvēki
tur piedzīvoja, bet Dievs izved no tā ārā. Dieva nodoms
bija atbrīvot savu tautu no verdzības. Tas bija Dievs,
un ne Mozus, kas izveda tautu no Ēģiptes. Mozus bija
tikai Dieva pavēļu izpildītājs. Atceries, ka Dievs tevi ir
izglābis. Dažreiz cilvēks saka: manī pašā ir kaut kas
tāds, kas man palīdz sevi izglābt. Tā domāja arī
Minhauzens, izglābdams sevi aiz matiem, kad bija
iestridzis akacī. Bet mūsu patiesā glābšana nāk tikai
no Dieva. Viņš izglābj. Viņš uzņemas iniciatīvu. Bet
mums ir grūti atzīt savu bezspēcību. Mums gribas
palikt pie tā, ka mēs paši grūtā brīdī varam visu izdarīt.
Mēs gribam rādīt ne tikai pasaulei, kā arī sev, ka mēs
esam stipri. Ja Dievs nebūtu uzņēmies iniciatīvu
izglābt mūs, mēs vēl joprojām dzīvotu savu grēku
verdzībā, jeb maldos. Tāpēc, atceries Dievu, kas tevi

Dievs ir tas kas - deva ūdeni un ēdināja ar mannu.
Dievs nekad neastāj cilvēku vienu. Viņš parādīja un
rāda savu gādību. Atceries Dievu, kas visu radīja labu
un kas gādā par cilvēku tā, ka viņam nekas netrūkst.
Ūdens un manna. Tie bija Dieva brīnumi tuksnesī. Tur
blakus bija arī paipalas. Tuksnesī bija Dieva dots
ēdiens un dzēriens. Pat izkaltušās vietās Dievs atrada
ūdeni. Kaut gan, ja lasām par Israēla tautas ceļojumu,
tad mēs arī redzam to, ka viņi bieži kurnēja uz Dievu.
Viņi bieži apvainoja Dievu un Mozu, it kā tie gribētu
viņiem darīt ļaunu. Te atklājas mūsu cilvēciskā nespēja
būt modriem savā ikdienā un pazaudējot to mēs
aizmirstam Dievu, ko Viņš ir darījis pagātnē un līdz ar
to vairs nespējam izjust Viņa klātesamību mūsu
ikdienā. Tā rezultātā cilvēks sāk kurnēt jeb izpaust
savu neapmierinātību. Ir zaudēta pacietība un tāpēc
tiek izteikti jautājumi un nosodījumi. Tuksnesī izskan
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šis jautājums, cik ilgi vēl man jānes šīs mokas? Bet
Dievs tuksnesī ļauj cilvēkam piedzīvot izsalkuma un
slāpju brīžus. Viņa nodoms nav nostiprināt
komfortablo ticību, kad viss vienmēr ir tā, kā es to
gribu. Viņš nevēlas manī izaudzēt vienu mazu, lepnu
cilvēku, kas nemitīgi uztraucas tikai par savu
labsajūtu, kas kliedz jeb sauc uz Dievu tikai tad, kad
kaut kas nav tā, kā vajadzētu. Jau no Ēdenes dārza
laikiem Dieva gādība ir vienmēr tikusi apšaubīta no
cilvēka. Vai tiešām Viņš mums ir devis vislabāko?
Cilvēka šaubas ved domas atpakaļ un tāpēc jūdi jautā,
vai tiešām manna un paipalas būs labākas par Ēģiptes
gaļas podiem? Bet Dievs dod tikai to, kas ir
nepieciešams. Viņš nepadarīja tuksnesi par dārgāko
restorānu šīs pasaules izpratnē, jo Viņš mācīja citu
mācību, ka blakus fiziskai maizei ir arī garīgā. Ka
blakus fiziskajam ūdenim ir arī garīgais. Jo mūsu
labums ir atkarīgs ne tikai no fiziskās, bet arī garīgās
barības. Tāpēc, atceries Dievu, kas gādā par Tevi.

ļauj mums kļūt bagātam. Dievs ļauj arī mums piedzīvot
nabadzību, jo tā arī ir zināma pārbaude. Jo arī
nabadzībā bieži vien mēs neticam Dieva palīdzībai. Vai
es spēju uzticēties Dievam tā, ka pieņemu no Viņa
visu, ko Viņš dod.
Neaizmirsti Dievu, bet pildi Viņa likumus. Jo Viņa
likumi mūs veido un pārmaina. Viņa nodoms vienmēr
ir bijis mums darīt labu. Lai kur arī mēs šajā brīdī
nebūtu, apzinies, ka Viņš joprojām ir gatavs iznīcināt
mūsu lepnību, mūsu paškritiku un šaubas, lai mēs
vienkārši varētu pateikties Dievam arī tad kad mums ir
labi. Pateikties par visu. Aicinājums, atceries Dievu
atgādina mums, cik būtiski ir viņu pieminēt, pateikties,
jo Dievs ir tas, kurš dod. Dievs ir tas, kurš ļauj izaugt
un nobriest ne tikai mūsu fiziskajai labklājībai, bet
garīgai. Mēs nevaram beigt redzēt to, ko vēl Dievs
dara, jo Dievs atbrīvo, Dievs atdara acis aklajiem,
Dievs pieceļ nomāktos, Dievs mīl taisnos, un Dievs
pasargā. Cik neskaitāmas svētdarbības spēj darīt Dievs
un tāpēc ir tik svarīgi atcerēties Dievu savā ikdienā, lai
izjustu to, ko Viņš spēj mums dot. Tikai atceroties
Dievu mēs mācāmies saprast, ka Dievs mums dara
labu.

Dievs ir tas kas tev dod spēku iemantot bagātību.
Katrs cilvēks ilgojas savā dzīvē iegūt bagātību jeb
labklājību. Tas it kā sola mieru, apmierinājumu un
drošību. Ja mūsu bagātība ir Dieva spēka rezultāts.
Tad vēl vairāk. Dievs dos spēku mums kļūt bagātiem.
Dievs dos mums spēku, lai strādātu, lai smagi
strādājot varētu arī nopelnīt. Tā ir maldīga doma, ja
mums gribas tikai turēt atvērtas plaukstas, lai Dievs
mums dāvā to bagātību pēc kā mūsu sirds ilgojas. Bet
Dievs apvelta mūs ar spēku, talantu, jeb gudrību, kas

Mācītāja Gija Galiņa
c3c
__________________________________

palīdzēt tautiešiem Latvijā. Šajā gadā līdz šim esam
no jūsu ziedojumiem nosūtījuši pabalstus bezpeļņas
organizācijai Wings4wheels. Šogad nosūtījām 1762
eiro vasaras nometnes rīkošanai cilvēkiem ar kustības
nespējām. Laurim (36 gadi) četru bērnu tēvam,
kuram tika konstatēts un izoperēts vēzis, un kuram
bija nepieciešami līdzekļi imunitātes stiprināšanai,
nosūtījām 536 eiro. Oskaram (31) divu bērnu tēvam,
kurš celtniecības negadījumā gandrīz pazaudēja roku,
nosūtījām 1200 eiro, lai segtu ārstēšanās,
rehabilitācijas izdevumus un dzīvokļu īres un
komunālo maksājumu parādus.
Atšķirībā no iepriekšējā gada, palīdzības akcija ir
vasarā un ar šo gadu esam atjaunojuši īpaši
sagatavotās aploksnītes, kuras lūdzam ar

LELBA Palīdzības nozares
aicinājums
Te saīsinātā veidā ir vēstule draudzēm
no LELBA palīdzības nozares vadītājas
māc. Birutas Puiķes-Wilson:
Mīļie, LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji!
Palīdzēsim tautiešiem Latvijā
Savās rokās turiet Palīdzības nozares aicinājumu,
kurā lūdzu jūsu ziedojumus, lai caur LELBA PN spētu
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ziedojumiem nosūtīt jūsu draudzes kasierim.
Atgādinu, ka puse jāsūta LELBA kasierim. Otra puse
paliek katras draudzes palīdzības darbam Latvijai. Ar
jūsu ziedojumiem tiek palīdzēts cilvēkiem Latvijā viņu
tiešajās vajadzībās, tie netiek lietoti ēku būvniecībai
vai restaurācijai.
Mīļie, kad apsveram, vai dot palīdzības darbam un
cik daudz dot, lai atceramies vārdus no Vēstules
Ebrejiem 13:16: „Neaizmirstiet labdarību un
līdzdalību citu vajadzībās, tādi upuri ir tīkami Dievam.”
Un Sakāmvārdi 22:9: „Tas svētīts, kam vēlīga acs, kas
dod nabagam no savas maizes!”

Es ceru, ka mēs būsim patiesi priecīgi devēji un mūsu
došanas prieks vairosies. Lai Dievs svētī katru dāsno
sirdi!
Pateicībā, māc. Biruta Puiķe Wilson
LELBA PN vadītāja

c

Apkārtrakstam klāt pievienots attiecīgs
konverts,
kuru varat nodot baznīcā vai sūtīt pa pastu.
Draudzes padome

Foto: Ron Wilson

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padomes locekļi, kopā ar dāmu komiteju un revīzijas komisijas
locekļiem, tika ievesti amatā 2017. g. 5. martā. No kreisās, 1. rindā - Dagnija Bite, Iveta Wilson, draudzes
priekšnieks Kārlis Indriksons, draudzes mācītāja Gija Galiņa, Rasma Strautkalns, Nora Šmits, Inta Lūsiņš.
2. rindā - Jānis Lipiņš, Māra Žīgurs, Māra Murphy, Ingrīda Bangers, Anna Pool, Daila Būmanis, Astra Iesalnieks.
3. rindā - Ārijs Liepiņš, ērģelnieks Daniel Lewis, Valdis Balodis, Ēriks Lipiņš, Imants Iliško, Egīls Augstums.
Iztrūkst Zigrīda Snook.
c

Apsveicam Julian Aguilar kā jaunu Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes locekli.
Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga, Cenšaties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā, Savā darbā neesiet
kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam Kungam. Rom. 12:10-11
4

RUNĀSIM PAR NAUDU. Kad saule norietēja 2016.
g. 31. decembrī, mēs savācām datus par visa gada
devām mūsu baznīcai. Līdz šim, mēs izsludinājām ka
mums ir apmēram 110 draudzes locekļi. Tas nav
nemaz pareizi. Mums nav ne 110, ne 100, ne 90, ne
80, ne 70, bet tuvāk 60 īstie draudzes locekļi, kas dod
mums atbalstu turpināt mūsu draudzes darbību. Ja
kāds ir kristīts mūsu baznīcā, jeb iesvētīts, jeb laulāts
– tad var teikt, kad uz visu mūžu viņš jeb viņa ir
“draudzes loceklis” un var lietot mūsu baznīcu
laulībām, jeb bērēm, utt. Mēs to saprotam, un
izdarām, ar lielāko prieku. Bet šis uzskats ir pavisam
citādāks no “reālas”, dienišķas, baznīcas darbībām. Ja
cilvēki neatbalsta mūsu baznīcu finansiāli – un ja
izdevumi pārsniedz ienākumus – mēs ejam uz
bankroti. Tas numurs, ap 60 īstie draudzes locekļi, ir
tas numurs kas ir reāls un nozīmīgs, ja mēs runājam
par baznīcas nākotni. Pagājušā gadā, mūsu izdevumi
bija apm. $70,000. Ja to summu sadala starp 60
īstiem draudzes locekļiem, tad iznāk ka katram būtu
jāziedo pāri $1,000 gadā lai segtu izdevumus. Mums
daži “eņģeļi” ziedo daudz vairāk kā $1,000. Mums
daudzi nevar atļauties ziedot ne tuvu tai summai.
Mūsu baznīca nav nekad spiedusi lai cilvēki ziedo
“vairāk”. Un mēs to arī nesakām. Mēs katrs dodam tik
cik mēs varam. Daudzi no mums ziedo “laiku” lai
veiktu baznīcas darbus un projektus. Daudzi no mums
mēģina taupīt katru centu kad pērkam produktus vai
baznīcas materiālus – lai būtu vieglāk uz kases
noslēguma. Paldies visiem šiem draudzes “rūķīšiem”.

Bet ar reālu uzskatu, šīs rūpīgās palīdzības, ar laika
ziedošanu, un naudas taupīšanu – nesamaksā mūsu
rēķinus. Mums ir jāuztur 3 īpašumi. Apdrošināšana,
gāze, elektrība, ūdens, algas, remonti, u.t.t. viss prasa
naudu – konkrētu, reālu, naudu. Dolārus kas slīd ārā
no mūsu iekrātiem līdzekļiem ātrāk un ātrāk. Paldies
Dievam, mums ir vēl pāri par $100,000 mūsu iekrātos
kontos. Tas ir tikai ja sakām “paldies”, #1) Jāņa
draudzei, kas pārcēla lielu summu kad baznīca tika
pārdota. #2) V. Jumburga kgm., kas norakstīja savu
māju mūsu baznīcai, kas deva mums pāri par
$50,000 vienreizēju ienākumu. #3) Jānim un Valdai
Jaunzemiem, par ziedoto summu no iepriekšējās
mājas pārdošanas, kas bija viņiem norakstīts. Mēs
nevaram ne lūgties, ne gaidīt, ka šādi, lieli ienākumi
mūs glābs nākotnē. Kamdēļ es jūs bombardēju ar šīm
statistikām? Lai visiem būtu tāda pat saprašana kas ir
jūsu Padomes locekļiem, par mūsu baznīcas finansiālo
stāvokli. Es stingri atkārtoju: mēs “nekratām krūmus”
lai cilvēki ziedo vairāk, un vairāk. Mēs neesam
“miljonāru” draudze. Mūsu draudze sastāv no
parastiem, strādīgiem, taupīgiem cilvēkiem. Nauda
mums nevienam nekrīt no debesīm.
Ja kādiem no jums ir idejas kā atrisināt šo situāciju,
lūdzu atsaucaties.
Kārlis Indriksons, draudzes priekšnieks
c

LIELDIENAS SVĒTKI MŪSU DRAUDZĒ

Mācītāja Gija Galiņa vada Kristus Augšāmcelšanās
dienas dievkalpojumu ar dievgaldu.
Pa labi, pie Lieldienu bufetes sabiedriskā zālē.
Fotos: Ā. Liepiņš
5

DĀMU KOMITEJA RĪKO
DAUDZU SALĀTU PUSDIENAS
Svētdien, 23. jūlijā, pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $6.00, bērniem $2.00
Visi mīļi aicināti
c

DIEVKALPOJUMI
MAIJĀ
7. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
14. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

Draudzes padome ar palīgiem rīko
HAMBURGERU PUSDIENAS
Svētdien, 13. augustā
pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $8.00, bērniem $2.00
Visi laipni aicināti!

28. maijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
JŪNIJĀ
4. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

0c0

11. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . TAUTAS SĒRU DIENAS
DIEVKALPOJUMS
25. jūnijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

RUPJMAIZES CEPŠANA
27. jūnijā un 29. augustā
Pieteikt pie
JURA GRĪNBERGA
402-475-9733

JŪLIJĀ
2. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
9. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU

Rezultāti par 7 priekšlikumu vēlēšanām pa pastu.
Revīzijas komisija attaisīja vēstules un sastādīja
atbildes. No izsūtītām vēstulēm, 58 draudzes locekļi
atsaucās ar sekojošām atbildēm:
1.
Spilvenu iegāde pie altāra:
Par: 17
Pret: 41
2.
Spilvenu iegāde soliem:
Par: 8
Pret: 50
3.
Autobusa iegāde:
Par: 6
Pret: 52
4.
Pievienot mikrofonu lektora kancelei:
Par: 19
Pret: 39
5.
Iesākt IRA kontu mācītājai:
Par: 36
Pret: 21
Atturas: 1
6.
Ieguldīt $50,000 iekš „mutual funds”:
Par: 23
Pret: 25
Atturas: 10
7.
Segt mācītājas izdevumus pie universitātes:
Par: 29
Pret: 29

23. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
30. jūlijā, plkst. 10.00 . . . . . . . . KONTEMPLATĪVS
DIEVKALPOJUMS
AUGUSTĀ
6. augustā, plkst. 10.00. . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU
13. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā ar DIEVGALDU
27. augustā, plkst. 10.00 . . . . . . DIEVKALPOJUMS
SEPTEMBRĪ
3. sept., plkst. 9:00 . . . . . . . . . . . KAPU SVĒTKI
WYUKA KAPOS
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19. aprīlī apsveicām Ainu Ozols kundzi viņas 95. g.
jubilejā. Ārijs gādāja garšīgas uzkodas un Latvijas
torti. Jubilāre bija mundra un priecīga pieņemt
ciemiņus. Vēlējām jubilārei „Daudz baltu dieniņu”.

Ziemassvētku programmu tika noturēta 18.
decembrī.
Pateicība Amy Lipiņs, Jen Tigeris,
Laurai Paeglis, Margai Galiņai, un pianistei Linda
Laessle. Bērni un pusaudži kas piedalālijās -Davis Kalniņš, Marika Kalninš, Landon Krull, Evija
Lipiņš, Arija Taylor, Emilija Taylor, Alita Tīģeris un
Evija Tīģeris. Arī Lauren Lipiņš.
Programma tika veltīta par piemiņu Pēterim
Lipiņam un Sally Johnston.

Foto: Ā. Liepiņš

No kr. Nora Šmits, Velta Didrichsons, jubilāre Aina Ozols,
Andris Ozols un mācītāja Gija Galiņa.

PATEICĪBA Pēterim Kalniņam par $200 ziedojumu
dāmu komitejas darbam! Sirsnīgs paldies!
Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits
c
PATEICĪBA
Ļoti cien. Linkolnas latviešu draudzes dāmu komitejas
priekšniecei Norai Šmita kundzei:
Ļoti pateicos par manis apmeklējumu, bagātām
veltēm un apsveikumu manā dzimšanas dienā un
Lieldienās.
Pateicībā, Aina Ozols

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUSI

P
VERA BIRNBAUMS, DZIM. LĀCIS
Dzimusi: 1918 g. 14. janvārī, Rīgā, Latvijā
Mirusi: 2017. g. 9. martā, Linkolnā
Izvadīšanas svētbrīdis: 2017. g. 18. martā
P
„Labo cīņu es esmu izcīnījis,
skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.”
Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7

FOTOS: JEN TIGERIS
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Pensionāru satikšanās 9. februārī
Kārlis mūs cīenā ar skābu kāpostu zupu, pīrāgiem,
augļiem, un Napoleona torti. Dagnija bija galdus
skaisti dekorējusi Valentina dienas stilā. Bija 15
apmeklētāji.

dienu svinētājiem – Rasma O, Kuno, Ojārs, Dagnija,
un Jānis. Žēl ka Ojārs nebija klāt.
Kuno stāsta par notikumiem Latvijā:
Air Baltic atkal sāk plānot
tiešos lidojumus Rīga – NY

Kuno stāsta:
Andris Nelsons otro gadu pēc
kārtas saņem Grammy balvu par
labāko klaskisko atskaņojumu,
bet otro vietu Mariss Jansons.

Valdība
piešķīra
12,300
Eiro Brāļu
kapu
vārtu
atjaunošanai. Šis ir pēdējais atjaunošanas darbs

Šogad Latvijā varēs nomedīt
300 vilkus, kas ir lielākais
atļaujas daudzums.

Rīgas Domas baznīcas slaveno
ērģeļu rekonstrukcija ir pabeigta.

ASV karavīri ar svinīgu
cermoniju Ādažos uzsāk
dienestu, būdami
smago tanku rotas dalībnieki.

Rātslaukumā ceļ 5 zvaigžņu
hoteli, būšot vēsturīga
izskata. Bet ar Okupācijas
muzeju tai pašā vietā, nav
vēl atļauja ko darīt.

Latvijā ierodas ASV Black
Hawk helakopteru vienība
kas būs novietota
Lielvārdes militārā lidlaukā.

Līdz decembra
beigām jau
pieteikušies 88
krūžu kuģi, kas ir
par 25 vairāk ka
pērn.

Gatavojoties dejas
lieluzvedumam, ir
pieteikušās rekorda liels
skaits deju grupas-- 789
grupas, kas vairāk kā
200 kā pagājušos
dziesmu svētkos.

Kārlis rādīja filmu „Cosmpolitan Liepāja”.
c
Pensionāru satikšanās 13. aprīlī
Saimnieces Rasma un Mirdza mūs cienāja ar
kāpostu zupu, bija arī gaļas un sieri maizītēm, saldie
ēdieni un kliņģeris. Šo mēnesi dzimšanas dienās
apsveicām mācītāju Giju, Ainu K. Intu, un Laurie.
Kuno stāsta: Dziesmu svētku biļetes nebūs
dārgākas kā 65€, bet
pērkamas tikai Latvijā
dzīvojošiem cilvēkiem un
ne vairāk kā 8 katram
pircējam.

Latvija ir vienīgā ES
valsts kur vairāk kā
puse vadošos amatos ir
sievietes.
Dzimšanas dienās apsveicām Valiju, un Valdi.
c
Pensionāru satikšanās 9. martā
Saimnieces Rasma un Mirdza gādāja garšīgas
pusdienas, gaļas sacepums ar saknēm, svaigu gurķu
salāti, augļi un pudiņš. Dagnija dekorēja un klāja
galdus. Nora izcepa kliņģeri šī mēneša dzimšanu
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100 gadu dziesmu svētku
rīkošanai valdība piešķīra
6 miljons €.

Slavenā grāmata
“Dvēseļu Putenis” tiks
uzņemta filmā.
Laurie un Imants Iliško turpināja rādīt viņu
atvaļinājuma piedzīvojumus Vācijā un Skotijā.
Šī mēneša dzimšanas dienās apsveicām Antu, Austru
Mirdzu un Zigrīdu T. ar “Daudz baltu dieniņu.”

Atkal ir ķibele ar okupācijas
muzeju, šoreiz arhitekta plāni neiebilstot
būvniecības likumiem.

Kārlis Indriksons mūs cienāja ar krāsnī ceptu
cāli. Še ir viņa recepte:

Ineta Radēviča ievēlēta Latvijas
Vieglatlētikas Savienības
Presidenta amatā.

CĀĻU RECEPTE
1. Nopērc jau sagrieztu cāli, jeb pats sagriež no pilna cāļa.
2. Vienā bļodā saklapē dažas olas, un pielej drusku ūdeni
lai atšķaida.
3. Otrā bļodā samaisa 3 sausos: a. 1/3 miltus, b. 1/3
maizes drumstalas, c. 1/3 "panko" maizes drumstalas.
4. Apveļ katru cāļa gabalu vispirms olās, un tad miltos un
maizes drumstalās.
5. Uzkarsē pannu uz "med." jeb "med-hi".
6. Iemet vai sviestu, jeb eļļu, pannā.
7. Apcep katru cāļa gabalu apm. 4-5 minūtes. Pārmet uz
otro pusi un atkal apcep apm. 4-5 min.
8. Uzliek visus apceptos cāļa gabalus us cepjamās
pannas.
9. Ieliek krāsni uz 325° - 350°.
10. Katru 1/2 stundu, izņem ārā no krāsns, apmet katru
cāļa gabalu otrādi un uzspiež (diezgan krietni) svaigu
citrona sulu uz katru gabalu.
11. Liek atpakaļ krāsnī.
12. Pēc apm. 1 stundas, nogriež siltumu uz apm.
300°. Turpina katru 1/2 stundu apgriezt un citrona sulu
spricēšanu. (Visu šo laiku, NEAPKLĀJ pannu).
13. Pec apm. 2 - 2.5 stundām, ir gatavs.

Lai neatkārtotos pagājušo gadu
darbinieku trūkums laukos sāk
meklēt strādniekus ar algām
no 400-1000€ mēnesī.
Opera sāks krēslu restaurāciju par ½ mijons €.
Laurie un Imants Iliško stāstīja un rādīja skatus no
viņu interesantā atvaļinājuma Vācijā un Skotijā.
c
Pensionāru satikšanās 11. maijā
Kuno stāsta par notikumiem Latvijā:
Estrādes pārbūvēšanu sāks
vasarā un pabeigs 2018. g.
jūnijā.

Gaismas Pils saņēma
Amerikas Architektūras
Balvu par šī gada
iespaidīgāko bibliotēku
pasaulē.

LATVIJAS TELEVĪZIJA VISIEM
Latvijas Televīzija ir sākusi raidīt jaunu interneta
televīzijas programmu latviešiem ārzemēs,
VISIEMLTV.LV
Latvijas simtgades svinību laikā jaunais interneta
televīzijas kanāls VISIEMLTV.LV piedāvās LV
skatītājiem Latvijas simtgades notikumu klāstam sev
ērtā vietā un laikā un iejusties kopīgā svinību
gaisotnē.

Mikhailim Baryshnikovam piešķir
Latvijas pavalstniecību par
īpašiem nopelniem valsts labā.
Latvijā
ierodas Kanādas bruņoto
spēku tehnika. Kanādas
vadītā bataljonā būs ap
1200 kareivi.

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING PAR
APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU
c
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Photos: A. Liepins

Photos: A. Liepins

On April 14, 2017, there was a small, spontaneous gathering at the Latvian Hall in
memory of Peteris Lipins
The memorial sign was completed just before Easter in honor of Pete's life and contributions to the
Latvian community. These were Mara's words on that day:
"Look for the Signs in Life"
It is my time to share a few words with you...as difficult as it is for me. First, I know my soulmate is still with
me. He comes to me in images as I'm waking up in the morning with my eyes still closed. Sometimes it's his
silhouette, a light, words, and one morning he even showed me his sunglasses that he always wore. I took it as
"I'm watching over you." As much as I deeply grieve for the physical Pete, the spirit Pete -- the angel Pete -- is
still with all of us. And maybe some of you have even sensed that as well or received a sign.
Pete accomplished so much in his lifetime. One could even say it was equivalent to someone who lived well into
their 80's. One thing he shared with me during his last month was that he wanted to help others -- to give back
in some way. He had felt he was too preoccupied with his "own stuff" and wanted to do more. I think we all
have our own soul's purpose to fulfill, and it's not always clear what that is when we are in our physical bodies. As
Pete was nearing the end I think his purpose became clearer to him, being the enlightened soul that he is. He
wanted to help others, even though we all felt he was already doing that. And now he is on the other side fulfilling
that purpose. So, if you've had a lucky break or something has worked out for you, just maybe Pete had a little
something to do with that. I think he's looking out for all of us.
As for the sign, Pete was a proud Latvian and loved to share his culture and Latvian heritage with everyone. One
way of doing that was here at the Latvian Hall. We both happily opened these doors to our friends and
community. The hall was a second home to Pete; he was a master at creating it into another world. It became
a movie theater, a casino, a jazz club, a movie set, and even my childhood home. Now the hall finally has a sign,
a name. It is a place full of history, celebration, entertainment, and love. So, when we drive by and see the sign,
let's remember Pete is still with us -- helping us to create our own stories and finish our own scripts in life. Pete,
my love, my soulmate...this one's for you!
Mara Zigurs

10

