
 

1 

 

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes   

  A P K Ā R T R A K S T S 
NO. 1 (72)                                                                                Februāris / Marts / Aprīlis, 2017 

 

Draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons  Dāmu komitejas pr-niece Nora Šmits Mācītāja Gija Galiņa               

3427 Laura Ave, Lincoln, NE 68510  7311 Glynoaks Dr. Lincoln, NE 68516 3272 Mohawk St. Lincoln, NE 68510               

402-438-3036                           402-483-6376               402-475-8106  

Mindriks@aol.com        kunora@windstream.net                         gijagalins@yahoo.com      

                                                                                 

                                                                                  

 

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE 

2017. gada 26. februārī, plkst. 11:30, draudzes baznīcas lejas telpā ar sekojošu darba kārtību: 

 

     1. Sapulces vadības vēlēšana. 

     2. Draudzes institūtu ziņojumi. 

     3. Revīzijas komisijas ziņojums. 

     4. 2017. gada darbības budžets. 

                                            5. Draudzes padomes locekļu vēlēšana.    

                                             6. Revīzijas komisijas vēlēšana.    

                                            7. Dažādi ierosinājumi un pārrunas.     

          

        Draudzes padome 

___________________________________________________________________ 

Pacienāšanai, laipni lūdzam draudzes locekļus ņemt līdz groziņus. 

 

 

 

KULTIVĒJOT DIEVA GUDRĪBU 

 

“Augstprātības pamatā ir novēršanās no Kunga. No 

viņa, kas veidojis cilvēku, novēršas sirds,  jo grēks ir 

augstprātības pamatā un riebīgums šļācas no 

augstprātīgā. Tādēļ ar nelaimēm tos brīnumaini skāra 

Kungs un vispēdīgi iznīcināja. Varenos Kungs gāza no 

troņa un iecēla lēnprātīgos; ar saknēm Kungs izplēsa 

tautas un vietā stādīja pazemīgos. Valstis Kungs 

apvērsa un sagrāva līdz pamatiem, no zemes izcēla un 

satrieca, ne piemiņas neatstājot virs zemes. Nedz 

augstprātība radīta cilvēkiem, nedz niknas dusmas no 

sievietes dzimušajiem.” (Sīracha 10:12-18) 

   Mēs varētu jautāt, kāpēc mums ir tik būtisks šis 

teksts un īpaši no grāmatas, ko mēs nekad neesam ne 

lasījuši vai pat dzirdējuši. 

   Sīraha grāmata ir gudrības grāmata, kas ir sarakstīta 

ap 200 BC un šī grāmata ir vienmēr bijusi ietverta 

kanoniskajās grāmatās, bet tikai Austrumu katoļu 

baznīcā, kā arī Pareizticīgajā baznīcā. Luterāņu 

baznīcas tomēr šo grāmatu ietver savos lasījumos, kā 

arī lūgšanās. Tas nozīmē, ka luterāņiem nevarētu būt 

sveša šī grāmata, kaut gan tā nav ietverta mūsu 

parastajā kanoniskajā Bībelē. Nesenais latviešu 

Bībeles tulkojums dod iespēju arī iegādāties Bībeli ar 

šīm grāmatām, kas nav bijušas ietvertas Rietumu 

Baznīcas kanonā. Šīm grāmatām ir piešķirts 

nosaukums deuterokanoniskās grāmatas, vārds 

deutero nāk no grieķu valodas, kas nozīmē kaut ko 

tādu, kas ir ne jau otršķirīgs, bet seko otrām kārtām. 

Tātad mums ir kanoniskās grāmatas, kas ir pirmkārt, 

ko mēs izvēlamies lasīt, bet ir šīs grāmatas, ko mēs 

varam lasīt, kas ir zem šīs rubrikas, otrkārt. Tā kā šis 

vārds ir tik sarežģīts, ir izvēlēts otrs termins Vecās 
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Derības apokrifi. Un vārds apokrifi arī nāk no grieķu 

valodas, kas apzīmē kaut ko apslēptu un ne katram 

rādāmu.  

   Bet otrs jautājums, ko mēs varam pacelt, kāpēc 

mums būtu jārunā par augstprātību, jo varbūt mēs 

domājam, ka tas taču neattiecas uz mums, jo mēs jau 

tādi neesam. Ja mēs tā domājam, tad mēs iegrimstam 

tikai savos ierobežotajos priekštatos, kas var novest 

mūs pie dziļākas ignorances. Un ja mēs lasām šos 

gudrības vārdus ar sirds atvērtību, mēs saprotam, ka 

vispirms tā aicina mūs pievērst uzmanību uz to, lai 

mēs saredzētu un saprastu, kas ir augstprātības būtība 

un kas notiek, ja tā izplešas, un rezultāts no tā ir 

diezgan bēdīgs, jo “Valstis Kungs apvērsa un sagrāva 

līdz pamatiem, no zemes izcēla un satrieca, ne 

piemiņas neatstājot virs zemes.” 

   Vai arī šis pravietojums attiecas uz mums šodienas 

situācijā? Ja mēs apskatamies, kas notiek ap mums, 

vai tas ir politikā, reliģijā, vai citur, mēs redzam, ka  tā 

ir taisnība, jo mums ir šīs bažas, ka arī šī valsts varētu 

būt satriekta, ka nekas vairs no tās nepaliks pāri. 

Tāpēc ir svarīgi arī saredzēt un saprast, kādu ceļu tad 

mēs izvēlamies iet, ne tikai mēs, bet kādu ceļu iet 

izvēlas valsts. Tikai iegūstot Dieva perspektīvi, arī 

mums būs iespēja saprast notikumus, kas notiek tagad 

un varbūt arī mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem, 

kāpēc tad tas tā notiek. 

   Tāpēc vispirms mums ir jāsaprot, kas tad ir šī 

augstprātība. Mēklējot šā vārda nozīmi, es vispirms 

atklāju, ka tikai latviešu valodā ir lietots šis vārds 

augstprātība, jo tulkojot uz angļu valodu tas nozīmē 

arrogance. Bet nevienā angļu valodas tulkojumā 

neparādās šis vārds arrogance, bet pride. Un mēs 

zinam, ka lepnums ir viens no nāves grēkiem, bet atkal 

atgriežoties pie vīrieša un sievietes izpratnes par 

atsevišķiem termiņiem. Tad mēs iemācījāmies svarīgu 

lietu, ka lepnums  ir tas grēks no vīrieša perspektīves 

un sievietes, kas vienmēr ir ciņījušas ar savu 

mazvērtības kompleksu, saprot, ka lepnums varbūt 

daļa no veselīgā un vērtīgā, kas būtu jākultivē mūsu 

apziņā. Tāpēc izpratne par lepnumu ir mainījusies 

laika gaitā, būt lepnam nav tikai šī negatīvā izpratne, 

jeb ka tas attiecas tikai uz grēku. Tāpēc es domāju, ka 

latviski lietotais vārds - augstprātīgs, kas ir arrogance 

daudz precīzāk izsaka to, ko tad Sīrachs savā gudrības 

grāmatā uzskatīja par šo grēku. 

   Bet kādas tad ir šīs atšķirības būt augstprātīgam, jeb 

būt lepnam, vai mēs saprotam šīs nianses starp šiem 

vārdiem? 

   Varbūt tad, kad mēs apskatīsim tuvāk šīs nianses, 

mēs sapratīsim, ka ne tikai citiem ir šīs augstprātības 

tendences, bet arī mums pašiem. Jo augstprātība vēl 

nozīmē uzpūtība, jeb iedomīgums. Un protams šīs 

rakstura iezīmes vispirms parādās mūsu galvā un jo 

vairāk tās izplešas mūsu prātā, jo vairāk šīs rakstura 

īpašības ir novērojamas no malas. Tās izpaužas mūsu 

runāšanas manierismā, mūsu attieksmē pret citiem 

cilvēkiem, kas bieži vien vispirms ir redzams, kā otra 

cilvēka nolikšanā, jeb pat nevēlēšanos ieklausīties cita 

cilvēka viedoklī, jeb domās. Jo augstprātīgs cilvēks ir 

egoistisks, kas izpaužas arī kā grandiozitāte, kurš vēlas 

tikai izcelt savu varenību un nozīmību.  

   Grieķu valodā šis vārds attiecas uz hubris – kas 

apraksta šo augstprātību, kā ekstrēmu un muļķīgu 

lepnību. Tāpēc mēs saprotam, ka lepnums nav tas 

pareizais vārds, jo te jau ir runa par šo pārmērību, kas 

vairs nav nemaz veselīgs. Vai arī šodienas situācijā 

mēs ievērojam šos neveselīgos augstprātības augļus. 

Mēs neredzam lēnprātību, kas pēc Dieva aspekta ir tā 

būtiskā iezīme, kas mums būtu jākultivē, lai mēs kā 

cilvēki un valsts varētu plaukt. Bet tagad mēs tikai 

redzam, kā “riebīgums šļācas no augstprātīgā.”  

   Un to novērojot, mēs saprotam, ka no Sīracha 

gudrības perspektīves, mūsu valstij nav nākotnes. Bet 

varbūt nav par vēlu to mainīt. Kā vienmēr Kristus mūs 

ir mācījis, ka mums vispirms ir jāsāk ar sevi. Mums 

vispirms pašiem sevī ir jāatklāj, vai es dzīvoju 

augstprātības vadīts, jeb es izvēlos iet lēnprātības ceļu. 

Tikai tad, ja mēs varam novērst šos augstprātības 

iedīgļus mūsos pašos, mēs varam palīdzēt citiem.  

   Bet kas ir tas, kas ļauj augstprātībai izplesties? Tam 

var būt dažādi iemesli, bet mēs apskatīsim šos piecus 

iemeslus.  

 Agrākas negatīvās pieredzes 

 Mūsu pašu nesapratne par sevi, dabu, dzīvi un 

citiem 

 Un patstāvīgas bailes jeb drošības trūkums, un 

ka mūsos nav šīs paļāvības uz nākotni, kas liek 

mums dzīvot patstāvīgās bažās un bailēs 

 Destruktīva stratēģija, ko mēs izvēlamies sevi 

aizstāvot 

 Un mūsu vēlme paslēpt visu, ko mēs 

negribam, lai redz citi cilvēki 

   Apskatot šos pamatus, kas rada šos augstprātības 

iedīgļus, mēs saprotam, ka mums visiem ir šie 

priekšnosacījumi, vienam vairāk, jeb otram mazāk. Jo 

mums katram ir bijušas negatīvas pieredzes, vai tās ir 

nākušas no bērnības, jeb to mēs esam piedzīvojuši 
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vēlāk. Jau no bērnības mēs iemācamies manipulēt, lai 

noslēptu savas vainas jeb kļūdas, noliekot otro vainīgā 

pozīcijā. Un dažiem šāda veida manipulēšana kļūst par 

šo veidu, kā dzīvot savu dzīvi, jo tikai tā var sasniegt 

to, ko tu gribi. Un atrodoties šajā nepārtrauktajā 

sacensību arēnā, pierādot citiem savu svarīgumu mēs 

iemācamies šo izpratni, ka mūsu labklājība un dzīve ir 

atkarīga no tā, kā citi mani redz un ko viņi par mani 

domā. Un tā mēs turpinām dzīvot šajā apziņā visu savu 

dzīvi. 

   Un tas protams rada iedīgļus mūsu bailēm, mūsu 

bailes no kritikas, no negatīvām piezīmēm, jo citi mūs 

neakceptē. Tāpēc ja mēs pielaižam kļūdas, ja mēs 

esam vāji, jeb nepilnīgi, tad tas nav pieņemams ne 

mums, ne citiem un to mēs vienmēr gribam noslēpt, 

lai tas nebūtu redzams citiem.  

    Cilvēks domā, ka ir svarīgi vērst uzmanību tikai uz 

labām kvalitātēm. Un ka nekad es nedrīkstu atklāt 

savu patieso būtību, kas ne vienmēr ir perfekta. Man 

vienmēr ir sevi jāparāda labākajā gaismā. Un vislielākā 

augstprātības izpausme ir tā, ka mēs staigājam pa 

dzīvi ar šo pārliecību, sakot es jau neesmu 

augstprātīgs, es nesaku, ka es esmu labāks par jums.  

   Bet tiem, kam ir interese padziļināt savus 

priekštatus, kā tad augstprātība kļūst par šo galveno 

ievirzi cilvēku apziņā, tad varu ieteikt izlasīt David 

Owen grāmatu, “The Hubris syndrome: Bush, Blair 

and the Intoxication of Power” Autors analizē šos divus 

vadoņus  un pateicoties viņu augstprātības iedīgļiem, 

viņi bija tie kas radīja šo haosu Irakā un no kā cieta un 

turpina ciest tūkstošiem cilvēku. Un tas ir tas par ko 

sludina arī šī Siraha gudrības grāmata.  

   Un šie gudrības vārdi papildina Jēzus mācību, no 

kurienes mēs smeļamies arī savu izpratni par sevi un 

apkārtējo pasauli ap mums, “Jo katrs, kas sevi 

paaugstina, tiks pazemināts un, kas sevi pazemina, 

tas tiks paaugstināts.” (Lk. 18:14) 

 

Mācītāja Gija Galiņa

_________________________________________________ 

MĀCĪTĀJAS DARBĪBAS PĀRSKATS 

 

2016. gadā noturēti 34 dievkalpojumi – 19 latviešu 

valodā un 13 angļu valodā un 2 dievkalpojumi abās 

valodās. 3 Aprīļa dievkalpojums bija laju vadīts, 

paldies Mārai Murphy un Veltai Didrichsons par šo 

iespēju novadīt dievkalpojumu. 1 Maijā mūs 

apmeklēja Vidienes apgabala prāveste Ilze Larsen, 

paldies arī viņai par šo iespēju pavadīt savu laiku ar 

mums, kā arī par iespēju dzirdēt viņas svētrunu. 5 

jūnijā bija iesvētes dievkalpojums, kurā bija iesvētīta 

jaunā draudzes locekle Marga Galiņa.  

   2016. gadā 24 dievkalpojumi noturēti ar dievgaldu 

– 10 latviešu valodā un 13 angļu valodā un 1 kopējā 

dievkalpojumā. Kopējais apmeklētāju skaits 2016. 

gadā bija 1323  dievlūdzēji. Pie dievgalda 2016 gadā 

bija 852 dievgaldnieki un 4 draudzes locekļi dievgaldu 

saņēma mājas apstākļos. Kopā 856 dievgaldnieki. 

Caurmēra apmeklētāju skaits bija 39 dievlūdzēji. Kapu 

svētku dievkalpojums noturēts svētdien, 6. septembrī 

ar 34 dievlūdzējiem.  

   Draudzē pašlaik ir 104 draudzes locekļi un 17 no 

tiem dzīvo ārpus Linkolnas. Šogad mūsu draudzei 

pievienojās 2 jauni draudzes locekļi: Marga Galiņa un 

Leonija Petraška, kura dzīvo Omahā. 

   2016. gadā miruši draudzes locekļi – Pēteris Lipiņš 

un mūsu ilggadīgā draudzes ērģelniece Sally Johnston. 

Pieminēsim mirušos ar Dieva vārdu no 31. psalma: 

“Tavā rokā es nododu savu garu–tu esi izpircis mani, 

Kungs, patiesības Dievs!”  

   Trešdienas vakaros, plkst. 6:00, mācītāja ir 

noturējusi 8 Bībeles stundas  un 8 lekcijas, caurmēra 

apmeklētāju skaits bija 16 dalībnieki. Paldies jums 

visiem, kas ir ieinteresēti lasīt un pārdomāt Jāņa 

Atklāsmes grāmatu. 2016 gada maijā mēs pabeidzām 

lekciju ciklu, kas bija veltīts sievietes lomai kristietībā, 

ejot cauri gadsimtiem. Šā gada septembrī iesākām 

jaunu ciklu, kur mēs padziļinām savus priekštatus par 

Dievu, par cilvēkiem un sabiedrību, kur kā pamats ir 

ņemta grāmata “Dievs 9.0 – kāda būs mūsu 

sabiedrības garīgā izpausme?” 

   2016 gadā man bija iespēja piedalīties Vidienes 

apgabala mācītāja konferencē aprīlī, kā arī Vidienes 

apgabala konferencē novembra mēnesī. Ikviena 

stunda, ko mēs pavadām šajās konferencēs nes 

svētību draudzēm, jo mēs smeļamies garīgo 

stiprinājumu un iedvesmu. 

   2016 gadā es tiku uzņemta Creighton universitātē, 

kas piedāvā intensīvu vasaras programmu, kur var 
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iegūt maģistra grādu kristīgajā garīgumā. Šī 

programma ilgst 4 nedēļas, kur ir iespēja ņemt vismaz 

6 kredītus. Ikviens mācītājs ir atbildīgs padziļināt savas 

zināšanas katru gadu, dažas draudzes pat iekļauj 

budžetā šos papildu izdevumus, kas palīdz mācītājiem 

segt šos izdevumus.  

   Mācītāja izsaka sirsnīgu paldies draudzes 

priekšniekam Kārlim Indriksonam un visiem padomes 

locekļiem par draudzes darbības veicināšanu, it sevišķi 

rūpējoties par draudzes garīgās dzīves izkopšanu. 

Paldies Kārlim Indriksonam un Norai Šmits par 

draudzes Apkārtraksta sagatavošanu un izsūtīšanu 

visiem draudzes locekļiem.  

   Mācītāja izsaka sirsnīgu pateicību draudzes 

pērminderim – Andrejam Eglītim, par viņa uzticīgo 

kalpošanu draudzes darbā. Paldies Andrejam par 

kalpošanu pie dievgalda, kā angļu, tā arī latviešu 

valodas dievkalpojumos.  

   Paldies visām altāra ģildes loceklēm par rūpīgo 

kalpošanu gan sagatavojot dievgaldu, gan arī 

pasniedzot svēto vakarēdienu, kā latviešu, tā arī angļu 

valodas dievkalpojumos. Paldies par altāra ziediem un 

par dievnama izgreznošanu lielos baznīcas svētku 

dievkalpojumos – Lieldienās, Vasarsvētkos un 

Ziemassvētkos.  

   Paldies draudzes mazā kora dalībniekiem, un it 

sevišķi vadītājai, Mārai Balodis, par labi izvēlētām un 

skaisti nodziedātām dziesmām, kas ir kuplinājušas 

svētku dievkalpojumus un citus sarīkojumus.  

   Paldies mūsu ilgadīgai ērģelniecei, Sally Johnston, 

kas ir centusies un rūpējusies lai izmeklētu un 

sagatavotu piemērotu mūziku speciāliem 

dievkalpojumiem, kā arī pavadot kora dziedātājus. 

Paldies mūsu jaunajam ērģelniekam Daniel Lewis par 

viņa interesi kalpot mūsu draudzē. 

    Paldies Dāmu komitejas priekšniecei, Norai Šmits 

un visām komitejas loceklēm par mielasta galda 

klāšanu un par citu sarīkojumu izkārtošanu. Sirsnīgs 

paldies Norai Šmits par viņas gādīgo vadību un viņas 

rūpi par draudzes locekļiem. 

   Paldies visiem lektoriem par svēto rakstu nolasīšanu, 

kā latviešu, tā arī angļu valodas dievkalpojumos.  

   Paldies liturģijas dziedātājām angļu valodas 

dievkalpojumos – Ainai, Amy, un Norai.  

   Atkal pateicos Dievam par viņa svētību un vadību 

manā dzīvē un darbā. Pateicos visiem draudzes 

locekļiem, par parādīto uzticību un par sniegto 

atbalstu, kas ir palīdzējis veikt un izpildīt man uzticēto 

kalpošanu Kristus vārdā.  

Kristus mīlestības vārdā, 

Mācītāja Gija Galiņa 

________________________________________________ 

 

 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA PĀRSKATS 

 

Kāda ir mūsu draudzes nākotne? Vai laba, jeb slikta?   

 

Tā ir "laba" ja mēs skatamies uz 3 faktiem: 

1.  Mūsu kase ir stingra.  Kaut mēs ejam uz leju katru gadu, mūsu iekrātie līdzekļi ir apm. $150,000.     

(Skat. kasiera pārskatu).  

2.  Sarīkojumu skaits paliek stabils. Katru mēnesi mums ir apm. 2 vai 3 sarīkojumi, kas dod visiem 

draudzes locekļiem iespēju turpināt latviešu sabiedrisko dzīvi.   

3.  Mūsu "garīgā veselība" ir ļoti labā stāvoklī. Macītāja Gija vada dievkalpojumus abās valodās, -- un sniedz 

reliģiskas lekcijas un Bībeles stundas katru mēnesi. 

 

Tad, kas ir tas "sliktais" uzskats uz nākotni?   

1.  Dievkalpojumu apmeklētāju skaits iet uz leju.  Apm. 35 atnāk uz katru dievkalpojumu (kādreiz knapi 

25).  Mūsu Ziemassvētku un Lieldienu numuri bija zemāki kā iepriekš.    

2.  Rūķīši nogurst.  Citīgie strādnieki visu vēl padara - - bet vienmēr pausdami:  "nezinu cik ilgi var šā 

turpināt."  Apm. 15 rūķīši sagatavo in vada visus mūsu pasākumus.  Ar vecumu, tie numuri krietni kritīs.   

3.  Interese ir pazudusi.  Vairākus gadus atpakaļ, baznīca bija mūsu garīgais un arī sabiedriskais 

centrs.  Šodien tā vairs nav.  Mūsu draudzes locekļiem nav vairs interese mācīties par Luterāņu ticību, par 

Kristus mācībām, un par latviešu kultūru.  Tie laiki ir pagājuši.  Cilvēkiem ir citas intereses.  
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Kāds tur atrisinājums?   

1.  Mēģināt ierosināt nelatviešus? Tas ir mēģināts, ar šaubīgu rezultātu.  Jā, mēs esam ļoti pateicīgi par 

amerikāņu ģimeņu piedalīšanos un palīdzību visos mūsu baznīcas darbos.  Bet nav reāli uzlikt mūsu 

nākotni uz viņu pleciem.   

2.  Apvienoties ar citu draudzi.  Mūsu finansiālais stāvoklis nav tik bēdīgs ka būtu jāskatās uz šo iespēju.   

3.  Samazināt mūsu sarīkojumus.  Tas dotu iespēju mūsu "vecākiem rūķīšiem" vairāk atpūsties, bet 

neiespaidotu mūsu finansiālo stāvokli -- jo 90% no mūsu izdevumiem ir "pastāvīgie izdevumi" -- kuri mums 

jāmaksā, vai mēs turam 20 sarīkojumus gadā, jeb tikai 5 sarīkojumus gadā.   

4.  Atzīt, ka mūsu draudze arī izputēs pēc neilga laika.   

    

Kārlis Indriksons, draudzes priekšnieks 

______________________________________________________________________________ 

 

DRAUDZES PADOMES DARBĪBAS PĀRSKATS 

 

2016. gadā Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padome darbojās šādā sastāvā: mācītāja Gija Galiņa, 

draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, priekšnieka vietnieks Ārijs Liepiņš, kasieris Jānis Lipiņš, kasiera palīdze 

Ingrīda Bangers, sekretāre un dāmu komitejas priekšniece Nora Šmits, padomes saimniece Rasma Strautkalns, 

sarīkojumi un jaunatnes darbs Pēteris Lipiņš, speciāli projekti Māra Žīgurs, sarīkojumu telpu uzraugs Ēriks Lipiņš, 

īpašumu pārzinis/inventārs Egīls Augstums.  

   2016. gadā noturētas sešas kārtējās padomes sēdes, viena ar prāv. Ilzi Larsen, un viena pilnsapulce. Sarīkotas 

pusdienas prāv. Ilzes Larsen iepazīšanas laikā 1. maijā; mielastu gādāja Māra Žīgurs. Sarīkotas zupu un 

hamburgeru pusdienas. Sarīkota „Latvian Culture Night” 23. septembrī. „Drum/singing” grupa papildināja 

dievkalpojumu 14. augustā. Mārtiņdienas pusdienas ar Mārtiņmājām un Zintu Poni ar palīdzēm no Minneapoles 

5. novembrī. Notikuši maizes cepieni katru otro mēnesi Kārļa Indriksona vadībā. Sarīkoti kafijas galdi pēc angļu 

valodas dievkalpojumiem Kārļa Indriksona vadībā ar palīgiem. Izkārtots draudzes Ziemassvētku sarīkojums kopā 

ar dāmu komiteju un jauno ģimeņu grupu. Priekšnesumus ar vietējiem bērniem sagatavoja Amy Lipins, Jen Tigeris, 

Laura Paeglis un Marga Galina. Sarīkota Jaungada sagaidīšana ar pianisti un dažādām atmiņas spēlēm. 

Pensionāru saieti notiek reizi mēnesī otrās nedēļas ceturtdienā plkst. 10:30, Kārļa Indriksona vadībā ar interesantu 

programmu un siltām pusdienām.      

        Nora Šmits, padomes sekretāre 

___________________________________________________________________________________ 

 

PILNSAPULCĒ BŪS VAIRĀKI PRIEKŠLIKUMI, par kuriem visiem draudzes locekļiem būs jābalso: 

 

1. Vai draudzei izdot apm. $500 nopirkt un ielikt „kneeling cushions” priekš latviešu valodas dievgaldiem? 

2. Vai draudzei izdot apm. $1,000 lai uzliktu „seat cushions” baznīcas solos? Šī summa apsegtu tikai daļu 

no soliem. Sāktu uz priekšējiem soliem un vēlāk uz atpakaļējiem.  

3. Vai draudzei izdot apm. $5000 lai nopirktu baznīcas „mini-bus”? 

4. Vai draudzei izdot apm. $700 nopirkt un ielikt mikrofonu otrai altāra lekternai?  

5. Vai draudzei izdot $1,000 iesākt IRA kontu mācītājai Gijai Galiņai, un apsolīt, turpmāk dot tādu pašu 

summu kā Gija ieliek IRA kontā, līdz $2,000 par gadu. 

6. Vai draudzei pārvērst $50,000 no CD konta uz „Mutual Fund” kontiem? 

 

 

“Tad jūs būsiet bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota 

pateicība.” 2 Kor 9:11 
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DIEVKALPOJUMI 

 

FEBRUĀRĪ 

 5. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS                      

                                                        AR DIEVGALDU 

 

12. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

26. feb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

 

MARTĀ 

 5. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS 

        AR DIEVGALDU --  Draudzes padomes,               

   revīz. kom. un dāmu kom. amatā ievešana 

 

12. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

26. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

  

APRĪLĪ                           

  2. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

            

 9. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS           

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

14. apr., plkst. 18:00. . . . . .   LIELĀS PIEKTDIENAS               

     TUMSAS DIEVKALPOJUMS 

 

16. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  LIELDIENAS RĪTA 

             DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodā  

             AR DIEVGALDU 

 

30. apr. plkst. 10:00 . . . . . . . . . . KONTEMPLATĪVS               

                                                     DIEVKALPOJUMS 

 

MAIJĀ 

 7.  maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS  

                                                         AR DIEVGALDU  

 

14. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

28. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

 

DRAUDZES PADOME AR PALĪGIEM RĪKO 
 
 
 
 
 

ZUPU PUSDIENAS,  
Svētdien,26. martā, pēc dievkalpojuma 

draudzes sabiedriskās telpās 
Pieaugušiem $7.00, bērniem $2.00 

Mēs vienmēr meklējam jaunus zupu pavārus, ja 
gribiet piedalīties, lūdzu kontaktējiet Kārli vai Noru. 

 

 
SVĒTDIEN, 16. APRĪLĪ PĒC DIEVKALPOJUMA 

draudzes sabiedriskās telpās 
TRADICIONĀLĀ LIELDIEAS BUFETE 

GROZIŅU VEIDĀ 
 
 
 
 

 
Visi mīļi aicināti piedalīties! 

 

 

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTĀS 
PANKŪKU PUSDIENAS 

Svētdien, 7. maijā, pēc dievkalpojuma 
Pieaugušiem $7.00, bērniem $2.00 

Visi aicināti piedalīties 

 

 

LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā 

15. februārī, 22. martā, 19. aprīlī, 17. maijā 

 

BĪBELES STUNDAS 

Trešdienās , plkst. 6:00 vakarā 

22. februārī, 29. martā, 26. aprīlī, 24. maijā 

Aicinām visus piedalīties! 

Māc. Gija Galiņa 

 

RUPJMAIZES CEPŠANA 
       28. februārī un 25. aprīlī 
               Pieteikt pie 
          JURA GRĪNBERGA 
            402-475-9733 
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DIEVA MIERĀ AIZGĀJUŠI 

 

ANDRIS TONTEGODE 

Dzimis:  1948 g. Vācijā 

Miris: 2016. g. 10. oktobrī, Seattle, WA 

2016. g. 10. oktobrī, Seattle, WA 
P 

MĀRCIS UPESLĀCIS 

Dzimis: 1950. g. 18. janvārī, Vācijā 

Miris: 2016. g. 12. novembrī, Linkolnā 

Izvadīts: 2016. g. 18. novembrī 
P 

PĒTERIS LIPIŅŠ 

Dzimis: 1959. g. 12. novembrī, Linkolnā 

Miris: 2016. g. 6. decembrī, Linkolnā 

Izvadīts: 2016. g. 16. decembrī 
P 

VELTA MATULIS 

Dzimusi: 1922. g. 22. februārī, Vaivas pag. Cēsu rajonā, Latvijā 

Mirusi: 2017. g. 16. janvārī, Linkolnā 

Izvadīta: 2017. g. 28. janvārī 
P 

„Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.” 

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7 
 

 

 

PATEICĪBA 

Mīļu un lielu paldies visiem tiem, kas atcerējās mūsu mīļo Veltu Matuli ar ziediem un līdzjūtības vārdiem, 

atvadoties no viņas 28. janvārī. 

   Paldies māc. Gijai Galiņai par bēru novadīšanu latviešu baznīcā un Daniel Lewis par klavieru un ērģeļu 

pavadījumu. Paldies Norai Šmitei no draudzes, Ārijam Liepiņam no Daugavas Vanagiem un Astrai Iesalniecei no 

Daugavas Vanadzēm par sirsnīgiem atvadu vārdiem baznīcā un draudzes sabiedriskā zālē.  Paldies visiem 

čakliem darbiniekiem, kuri palīdzēja uzstādīt galdus sabiedriskā zālē un iesēja Jāņu sieru, izcepa pīrāgus, 

kliņģeri, torti un ābolu kūku.  

   Vēl arī lielāko paldies visiem Linkolnas eņģeļiem par jūsu atbalstu un palīdzību pēdējos gados gādājot par 

Veltu, viņu apciemojot, viņai zvanot, vedot pie ārstiem un uz veikaliem, utt.  

   Jūsu vārdi, darbi un mīlestība mūs mierina grūtos brīžos. 

     Pateicībā un sirsnībā, 

             Veltas Matules ģimene  

 

 

PATEICĪBAS 

Augsti god. Apvienotā Linkolnas latv. ev. lut. draudzes dāmu komiteja! 

Sirsnīgi pateicos par manis apsveikšanu dzimšanas dienā. Ļoti augsti vērtēju Jūsu uzmanību un priekšnieces 

Noras personīgi nodoto sveicienu.   Ar cieņu, Māra Murphy 

10. dec.                   c 
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Mīļš mīļš paldies draudzei, draudzes vadītājiem un dāmu komitejai par skaistām baltām rozēm un apsveikuma 

kartiņu ko saņēmu manā 80. g. atzīmēšanā. Sirsnīgā pateicībā, Irene Murphy 
                    c 

Sirsnīgi pateicos par gardumiem—cepumiem un citiem saldumiem ko saņēmu no Jums un Linkolnas latviešu 

draudzes Ziemassvētkos.  Pateicībā un visa laba vēlējumos, Jūsu Aina Ozols 
c 

Vēstules no māsu draudzēm Latvijā, saīsinātā veidā: 

No Krapes draudzes: 

   Esam ļoti pateicīgi par lielo ziedojumu. Lai Dievs bagātīgi Jūs atsvētī! Vēlos dalīties ar vēl kādu priecīgu ziņu. 

Ja Dievs būs vēlējis, tad Krapes draudzes dievnams nākamgad atkal atgūs sākotnējo izskatu jo tam būs zvanu 

tornis ko padomju okupācijas vara nogāza. Par Jūsu ziedojuma pielietojumu ziņošu vēlāk, kad saņemšu šo 

informāciju no draudzes priekšnieka. 

   Lai Dieva svētība Jums un Jūsu draudzei! 

                                       Prāvests Ainars Spriņģis 

2016. g. 2. okt.  

_________________________________________ 

No Jumpravas draudzes:  

      Vēlos pateikt Lielu paldies, par Jūsu ziedojumu Jumpravas draudzei. Par 

ziedojuma pielietojumu apspriedāmies ar mācītāju Valdi Baltruku- varbūt 

labiekārtosim baznīcas apkārtni? Par ziedojuma izlietojumu informēšu Jūs pēc 

iespējas ātrāk. 

         Pateicībā un ar sveicieniem no Jumpravas draudzes,   Signe Daukste 

2016. g. 2. nov. 

      _______________________________________________ 
 

Pensionāru satikšanās 8. Decembrī 

 

Šodien Kārlis un Anniņa mūs cienāja ar garšīgam pusdienām, cūku cepeti ar piedevām. Šī mēneša dzimšanas dienās 

apsveicām Kārli, Rutu, Elizabeti, Māru M, un Dailu. 

   Kuno stāsta par notikumiem Latvijā:  

   Financial times atdzīst Dombrovski kā vienu no ietekmīgāko Eiropas finansministru. 

 

   Soprāns Opolais un diriģents Nelsons saņem no prezidenta 3       

 zvaigžņu ordeni.  

   Paredzēts  ka arī Garanča un Kovoķevksa saņems šo ordeni.  

 

           No Ķīnas uz Rīgu iebrauc pirmais      

          test vilciens ar konteineriem. 

 

 

LELB jaunas baznīcas celtniecībai 

plāno ieguldīt vairāk kā simt           

  tūkstoš Eiro . 

 

Aizkrauklē atklās lielāko 

izklaides  centru                              

Baltijā.
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Lai nopelnītu līdzekļus palīdzībai bērniem Latvijā, pag. gada maijā pīrāgu cepēju grupa,  Jura 

Grīnberga un Kārļa Indriksona vadībā, sacepām pīrāgus daudziem pīrāgu cienītājiem.  $600 pelņu 

aizvedu uz Latviju un nodevu Anitai Kalniņai, Pārgaujas novada Sociālā dienesta vadītājai. Pirms 

Ziemassvētkiem saņēmu sekojošo vēstuli un fotogrāfijas. Nora Šmits  

 

Mīļš paldies par Jūsu sarūpēto naudiņu. Septembra mēnesī mēs noorganizējām sporta dienu 

un pirms Ziemassvētkiem iegādājāmies teātra biļetes un apmeklējām Rīgā- mazākie bērni izrādi 

“Sniegbaltītes skola” , bet lielākie izrādi  “Sudraba slidas”.  

Bērni bija patiesi priecīgi un sūta Jums visiem vissirsnīgākos sveicienus un laba vēlējumus 

Ziemassvētkos un tuvojošā jaunā gadā. 

Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa       

2016. gada nogale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta dienā       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

         Uz izrādi “Sniegbaltītes Skola”  

          Uz izrādi “Sudraba Slidas” 
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 MĀRTIŅVAKARS, 5. novembrī 

   Patiecība Kārlim Indriksonam par ļoti rūpīgi un skaisti izplānotu MĀRTIŅVAKARU draudzes sabiedriskā zāle. 

Mārtiņmājas tika būvētas un dekorētas. Mārtiņbērni nāca ar maskām. Autentiska maltīte tika servēta ar kūpinātu 

sivēnu kā „centerpiece”.  Bija vīna garšošana, koncerts, un līdz-dziedāšana.  

   Pateicība Kārlim un Ārijam par piecu Mārtiņmāju uzbūvēšanu. Pateicība Veltai un Intai, Anitai un Julian, Ivetai 

un Ron, Erikam un Amy par Mārtiņmāju dekorēšanu un apgādāšanu.  

   Pateicība dāmu komitejai – Annai, Astrai, Dailai, Intai, Mārai B, Norai, Rasmai, un Veltai D. par sagādātām 

ēdienu piedevām.  Paldies arī Ārijam.  

   Pateicība Paul un Christine Read par „Wine Tasting” sarīkošanu.  

   Un, pateicība Zintai Ponei, Elgai Ponei, un Norai Treibergai Lundei par atbraukšanu no Minneapoles uz Linkolnu: 

ar kostīmiem, akordeonu, koklēm, dziedāšanu un mūziku līdz- dziedāšanai.  

Pateicība Dailai par papīrdarbiem un rezervāciju pieņemšanu. Pateicība Millijai Howe kas gādāja naktsmājas no 

Minneapoles atbraukušām muzikantēm.                                        Fotos:  Ārijs Liepiņš 
 

  

Zinta Pone, Nora Treiberga Lunde un Elga Pone 
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SIRSNĪGA PATEICĪBA ikkatram kas palīdzēja dāmu komitejas darbā. It sevišķi saimniecēm Zigrīdai Snook un 

Annai Pool, par mielastu plānošanu, cepšanu, vārīšanu un izkārtošanu. Paldies visiem palīgiem ar cepšanu 

tirdziņam un ēdienu ziedojumiem. Paldies Ingrīdai par dāsno ziedojumu loterijai. Paldies Dagnijai par apsveikumu 

kartiņu rakstīšanu un arī pastmarku ziedojumu. Paldies visiem par atbalstu iepērkot ceptos gardumus, paldies par 

piedalīšanos ar groziņa veida ēdieniem. Paldies visiem kas palīdz ar trauku mazgāšanu un virtuves/zāles 

aptīrīšanu. Mīļš paldies visiem. Lai Dievs Jūs svētī! 

      

Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece 

 

 

SAMOVAR EUROPEAN DELI 

3720 N 27th Street 

Some of the „Made in Latvia” products they carry are: Riga Rye Bread,  

Cheese with walnut taste from Jaunpils dairy,  

Laima fudge cake, Laima Lukss choc. cake, Kuko stawberry cake, Laima zefirs,  

Lots of Laima chocolates, Old Riga sprats in oil, Riga Gold sardines,  

Lithuanian ice cream: Plombir luxury chocolate & Dadu black currant sherbert. 

 

 

 

Archibīskape Lauma un Jaunatnes nozare aicina atbalstīt projektu “Cīravā lai plūst “dzīvais ūdens”!”, 

lai Cīravas mācītājmuižā ievietotu kanalizācijas sistēmu un tur plūstu tīrs ūdens. Ziedojumi: 

LELBA 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107 vai caur vietējo draudzi, memo “Cīrava”. 

 

 

 

 

A SPECIAL THANKS TO AMY LIPINS, JEN TIGERIS, LAURA PAEGLIS AND MARGA GALINS FOR 

ORGANIZING A BEAUTIFUL CHRISTMAS PROGRAM WITH THE CHILDREN. THANKS TO ALL THE 

CHILDREN, YOUR TALENTS ARE MARVELOUS!  

 
c c c 

 

 

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE  

PAR APKĀRTRASKTA PAVAIROŠANU 

__________________________________________________________________________________ 

 

LŪDZU PIERAKSTĪTIES:  

GĀDĀT ĒDIENUS PĒC ANGĻU VALODAS DIEVKALPOJUMIEM: 

 

Jā, es būšu galvenais atbildīgais par produktiem, bet meklēju palīgus. (Jūsu izdevumi tiks segti). __ 

Mar, __Apr (Pūpolu svētd). __Mai, __Jun, __ Jul, __Aug, __ Sept. __Okt, __ Nov, __Dec. 

 

Lūdzu paziņojiet Kārlim Jūsu lēmumu.  K.I. 

       

       


