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APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE
2018. gada 25. 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. 2018. gada darbības budžets.
5. Draudzes priekšnieka vēlēšana.
6. Draudzes padomes locekļu vēlēšana:
Ārijs Liepiņš, Jānis Lipiņš, Ēriks Lipiņš, Māra Žīgurs
7. Revīzijas komisijas vēlēšana.
8. Dažādi ierosinājumi un pārrunas.
Draudzes padome
___________________________________________________________________
Pacienāšanai, laipni lūdzam draudzes locekļus ņemt līdz groziņus.

MEKLĒJOT DIEVA PATVĒRUMU
“Un, redzi, es būšu ar tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu iesi, un es atvedīšu tevi atpakaļ uz šo zemi, jo es tevi
nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev apsolīju!" (1 Moz. 28:15)
Svētības vārdi, kas ir izteikti Jēkabam, bet vai arī mēs
negribam sadzirdēt šos svētības vārdus, “es būšu ar
tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu iesi.” Kā mēs
spējam apzināties šos svētības vārdus, ka tā varētu
būt mūsu realitāte?
Varbūt atbilde ir pavisam vienkārša. Mana atbilde
uz šo jautājumu būtu tāda, mums vajag tikai to
vēlēties no visas sirds. Jo tikai caur mūsu pašu sirds
degsmi mēs spējam būt iesaistīti dievišķajā dinamikā,
kas mūs uztur vienotībā ar Dievu, kur Viņš var
darboties gan ar savām svētībām, gan ar savām
apsolītajām aizsardzībām.

Pamodināt sevī savas sirds vēlēšanos
Lai to piedzīvotu mums ir vajadzīgi klusuma brīži,
jeb tikai atelpas brīži, kad mēs ļaujamies vienkārši
ieklausīties sevī. Kas ir tas, ko es vēlos tagad. Mums
nav jāvelta šis klusuma laiks, lai atcerētos, ko es
vēlējos gadu atpakaļ, jeb domāt par citu cilvēku
vēlmēm. Tas ir tavs personīgais laiks un tikai attiecas
uz tagadni. Dažreiz cilvēki varbūt nesaņem Dieva
svētību, jo tas ko viņi dara, jeb tas ko viņi vēlas nav
nemaz viņiem piederošs. Tās varētu būt vecāku
uzspiestas darbības, kā arī draugu iespaidotas jeb arī
sabiedrības motivētas. Kas ir tas, ko tu vēlies tagad?
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Tas būtu jautājums, kas mums būtu jāuzdod atkal un
atkal. Ieklausoties mūsu dziļākajās vēlmēs, mēs
varētu atklāt kaut ko tādu, kas varētu mūs pārsteigt,
varbūt pat izraisītu mūsu pašu pretestību. Bet lai to
sadzirdētu, mums ir jābūt brīviem. Brīviem no mūsu
gadu sakrātajiem priekštatiem, brīviem no mūsu
domām. Te patiešām ir vajadzīga klusa un skaidra
iekšējā telpa, kur ir iespēja sadzirdēt pat mazāko
Dieva čukstu, kas vēlas palīdzēt atklāt, mūsu sirds
vēlēšanos.
Es vēlos...
Ieklausoties cilvēkos, es dzirdu to, ka bieži vien
ikvienā cilvēkā deg šī karstākā vēlēšanās, spēja dot
un dalīties ar citiem ar tām bagātībām, kas ir
sakrātas gadu garumā.
Kas ir mana bagātība?
Vai mēs spējam apzināties visas tās bagātības, kas
spēj nest svētību ne tikai mums, bet arī citiem
cilvēkiem? Latviskais kautrīgais raksturs bieži vien
mums nenāk par labu. Tik bieži vien mēs esam
kritizēti, nopaļāti, ka mēs sākam piebremzēt sevi
izsakot mūsu vispārējās frāzes, ’ko nu es’, ‘es jau
neko nevaru dot, jo man jau nekā tāda īpaša nav.’ Un
tā mēs tikai gaidam, lai citi pasaka, kas tad ir mana
bagātība. Bagātība patiesībā varbūt tik vienkārša, tas
varētu būt mūsu sirds siltums, jeb arī mūsu
dedzīgums jeb tā mīlestība, kas caurstrāvo visu mūsu
būtni. Bagātība ir tā, ka mēs varam atrast tik lielu
daudzpusību kas paskaidro mūsu būtību.
Es esmu...
Es esmu liesma, kurā kvēlo Dieva dievišķā dzirksts
Es esmu ezers, kurā Dievs var atspoguļoties
Es esmu aka, kurā Dievs ieskatās pašā dziļumā
Es esmu rīta rasa, ko Dievs noglāsta ikrītu
Es esmu zieds, kuru Dievs pamodina ikrītu
Jo es gribu būt dzīva un dāvāt to skaistumu, kas
manī ir.
Es esmu Dieva pamodināta un es spēju dalīties ar
šo degsmi, kas kvēlo manī. Mēs caur to esam kļuvuši
par Dieva līdzstrādniekiem, kurš vēlas dot mums savu
svētību un aizsardzību.
Viena no mūsdienu degošākām garīgajām
prasībām, kas būtu jāsasniedz kulturālai sabiedrībai:
“atjaunot šo dievišķo degsmi, jeb kvēli.” To tik labi
pasvītro autors Diarmud O Murchu grāmatā
“Reclaiming Spirituality.” Viņš mēģina izskaidrot, kā
tad to ir iespējams piepildīt, “Vienīgi tie cilvēki, kas
jūt no pašiem sirds dziļumiem savas sāpēs un
priekus var pamodināt sevī šo entuziasmu un

motivāciju, kas spēj izraut mūs no mūsu kulturālās
letarģijas.“ Mūsu misija šodien ir kļūt par sirds
degsmes vizionāriem. Spēja redzēt ir savienota ar
sirds degsmi.
Vai manā sirdī deg šī vēlēšanās atklāt kaut ko
jaunu?
Vai mēs spējam nolaisties mūsu dziļākajās sāpēs, lai
tās redzētu visā tās pilnībā? Kā autors mums
atgādina, ka tikai tas, kas ir to spējīgs izdarīt spēs
piedzīvot arī garīgas pārmaiņas.
Nolaisties dziļumā
Tas var izvērsties par mūsu sliekšņa situāciju, kas liek
mums apstāties un izšķirties. Vai mēs varam, vai mēs
gribam; tie ir tie jautājumi, ko mēs sev uzdodam
tādos brīžos. Latvietis tradicionāli izvēlēsies šo nē, jo
tas ir tas mantojums, ko mūsu tauta nes. Nespēja
nolaisties savās sāpēs, jo viņi labāk izvēlas smagu
darbu, lai to aizmirstu un sevī urdošo sāpi vienkārši
nogalina. Latvietis jau nekad nedalīsies un neizteiks
savu sāpi, jo mums ir dabiskas bailes un pretestība
nolaisties šajos dziļumos. Varbūt te atkal mums ir tik
svarīgi sadzirdēt svētības vārdus, “es būšu ar tevi, es
sargāšu tevi visur, kur tu iesi.” Kāds miers un drošība
izplūst caur šo svētību, kas spēj saraut jebkuru mūsu
pašu pretestību. Kad mūsu nē var pārvērsties par jā.
Jā es varu nolaisties savās sāpēs, jo Tu esi ar mani.
Dievs ir ar mums mūsu sāpēs un arī tur ir iespējams
atklāt kaut ko jaunu. Dievs respektē mūs un Viņš
nekad nenosodīs mūsu nevarēšanu jeb nespēja
nolaisties pašos dziļumos. Viņš ir pacietīgs un
lēnprātīgs un Viņš ir gatavs pieskarties mums ar savu
sirds maigumu. Dievišķais pieskāriens ļauj mums
atvērties, ka mēs spējam izdarīt to, ko agrāk pat
nevarējām iedomāties, ka tas ir iespējams. Lai
nolaistos mūsu dvēseles dziļumos mums ir
nepieciešama palīdzība. Ja ar mums nav saprotoša
un līdzjūtīga līdzbiedra, mēs varam izmantot savu
lūgšanu kā vienīgo palīgu.
Kāda ir mūsu ikdienas lūgšana?
Varbūt kāds to jau ir atradis, cits atkal to meklē. Bet
es varu dalīties ar vienkāršu lūgšanas karkasu, kas
var palīdzēt kādam, veidojot savu personīgo lūgšanu.
Lūgšanas sastāvdaļas:
• Izteiktā pateicība
• Palīdzi man...
• Es mīlu Tevi
• Es to nožēloju, piedod man...
• Esi ar mani
Mēs redzam, ka šajā lūgšanas struktūrā atklājas kaut
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kas ļoti būtisks, ka mēs ne tikai sagaidam šos Dieva
svētības vārdus, mums ir jālūdz ar šo sirds kvēli, lai
Dievs ir ar mani, lai Dievs mani pasargā it visur, lai
kur es ietu. Arī mūsu dziļākajās sāpēs, vienkārši esi

ar mani. Svētība ir kļuvusi dzīva un dinamiska, jo
mēs esam iesaistījušies, mēs esam iesākuši savu
dialogu ar Dievu.

Mācītāja Gija Galiņa
_______________________________________________________________________
MĀCĪTĀJAS DARBĪBAS PĀRSKATS
Mēs kopā esam pavadījuši vēl vienu gadu, līdz ar to
kopā esam bijuši trīs gadus. Paldies par visu, ko jūs
man esat šajā laikā mācījuši. Paldies par jūsu visu
atsaucību, kalpošanu, pretimnākšanu, par jūsu
atvērtajām sirdīm paldies. Mums šogad baznīcai bija
liela jubileja, kad mēs atzīmējām Reformācijas 500
gada dienu, gan ar speciālu dievkalpojumu un kopā
sanākšanu pēc dievkalpojuma. Ir skaisti, ka mēs
varam svinēt svētkus un būt kopā sadraudzībā un
mīlestībā. Mums ir tik daudz ko dāvāt viens otram.
2017. gadā noturēti 38 dievkalpojumi – 22
latviešu valodā un 12 angļu valodā un 2
dievkalpojumi abās valodās, kā arī 2 kontemplatīvie
dievkalpojumi. 2017. gadā 24 dievkalpojumi noturēti
ar dievgaldu – 11 latviešu valodā un 12 angļu valodā
un 1 kopējā dievkalpojumā. Kopējais apmeklētāju
skaits 2017. gadā bija 1294 dievlūdzēji. Pie
dievgalda 2017 gadā bija 801 dievgaldnieki un 4
draudzes locekļi dievgaldu saņēma mājas apstākļos
un 5 draudzes locekļi slimnīcā un veco ļaužu aprūpes
mājā. Caurmēra apmeklētāju skaits bija 34
dievlūdzēji. Kapu svētku dievkalpojums noturēts
svētdien, 3. septembrī ar 32 dievlūdzējiem.
Trešdienas vakaros, plkst. 6:30, mācītāja ir
noturējusi 7 Bībeles stundas un 7 lekcijas, caurmēra
apmeklētāju skaits bija 12 dalībnieki. Paldies jums
visiem, kas bija ieinteresēti lasīt un pārdomāt Jāņa
Atklāsmes grāmatu, ko mēs pabeidzām janvāra
mēnesī. 2017 gadā mēs pabeidzām lekciju ciklu, kur
mēs padziļinājām savus priekštatus par Dievu, par
cilvēkiem un sabiedrību, kur kā pamats bija ņemta
grāmata “Dievs 9.0 – kāda būs mūsu sabiedrības
garīgā izpausme?” Novembra lekcijā par pamatu tika
ņemts Mārtiņa Lutera sprediķis, “Māksla nomirt,” kur
mēs varējām redzēt Lutera perspektīvi par nāvi un
atklājām, ka tas prasa laiku sagatavoties. Mīļi aicinu
visus, kas vēlas uzzināt kaut ko jaunu, apmeklējot
gan lekcijas un Bībeles stundas. Šogad Bībeles
stundās lasīsim Pāvila vēstuli Filipiešiem.

Draudzē pašlaik ir 99 draudzes locekļi un 16 no
tiem dzīvo ārpus Linkolnas.
2017. gadā miruši vairāki mūsu draudzes locekļi –
Velta Mērija Matulis 16. janvārī, 94 gadu vecumā,
Vera Birnbaums 9. martā, 99 gadu vecumā, Zinta
Pērkons 10. jūlijā, 91 gadu vecumā, Ojārs Otto
Rutmanis 8. augustā, 78 gadu vecumā un Jānis
Jaunzemis 17. novembrī 81 gadu vecumā.
Pieminēsim mirušos ar Dieva vārdu no 31. psalma:
“Tavā rokā es nododu savu garu –tu esi izpircis
mani, Kungs, patiesības Dievs!”
2017. gadā man un draudzes priekšniekam Kārlim
Indriksonam bija iespēja piedalīties LELBAs 15tā
sinodē, kas notika oktobra sākumā Niagārā, Kanādā.
Daudz ir dzirdēti iebildumi par konferenču vai sinodes
apmeklējuma svētību. Bet ikviena stunda, ko mēs
pavadām šajās konferencēs nes svētību gan draudzei,
gan tās dalībniekiem jo mēs smeļamies garīgo
stiprinājumu un iedvesmu, lai šo darbu varētu
turpināt ar lielāku iedvesmu.
2017. gadā jūlija mēnesī es apmeklēju Creighton
universitāti, kur ņemu 7 kredītus. Pateicoties vienam
kursam, kuram bija jāuzraksta pētījums, mana izvēle
krita uz Mārtiņu Luteru, kur es varēju izpētīt viņa
mistisko pieeju attiecībā uz nāvi. Pateicoties šim
pētījumam, es varēju dalīties ar to novembrī ar
cilvēkiem, kas apmeklēja lekciju.
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
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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 pianistam, James McLaughlin, kas ir
centies un rūpējies lai izmeklētu un sagatavotu
piemērotu mūziku speciāliem dievkalpojumiem, kā arī
pavadot kora dziedātājus. Īpašs paldies par viņa
piedalīšanos kontemplatīvajos dievkalpojumus, kur
viņš izpilda savus solo priekšnesumus, izmantojot
dažādus instrumentus.

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, Ingrīdai 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

.

YEAR-END REVIEW. Our church consists of 64 "active" members, who donate money to keep the church
running, and pay our bills. 3 individuals donated over $2,000. 4 individuals donated in the "$1,000 $2,000” category. 57 individuals donated in the "under $1,000" category. Valda’s Jaunzemis donation in
memory of her brother Janis was very generous. Thank you to all. It must be noted that money alone does not
keep our church running. If we value the "time" and "effort" that is donated to keep our church running - - - we
would easily have 20 or more individuals in the "over $2,000" category, who have worked tirelessly to keep all
of our programs running
MUSIC. After our long-time organist, Sally Johnston, passed away, we were lucky to quickly find Daniel Lewis
to play organ for our Sunday services, during the first part of 2017. When Daniel moved on to a bigger
congregation, we found James (JT) McLaughlin to serve as our pianist. JT has quickly learned to follow, and
accompany, our Latvian service, and has played his trombone and euphonium to enrich several of our services.
Our services were also enriched by our "Mazais Koris", consisting of Mara Balodis, Aina Kalnins, Silvija
Augstums, Mara Zigurs, Valdis Balodis, and Arijs Liepins. Our minister, Gija Galins, has continued to give
services in both Latvian and English, as well as introducing a new "contemplative" service several times a year.
EXPRESSIONS OF GRATITUDE
We appreciate the help and support that our small congregation receives from non-members. This support is in
both money donations, and donations of their time. Randy & Ruth Jensen, and Maruta & Dave Barnhouse
contribute generously to help our congregation. In addition: Anita Dreimanis, Millie Howe, Valdis Jodais,
Tamara Rusis, Anda Schmaltz, Glen & Susan Schiltz, Marija Steinberg, Silvija Taylor, Andra Timm and Todd &
Mary Daringer contributed to our congregation. "Thank you!" to everyone.
Karlis Indriksons, Draudzes priekšnieks
c
“Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, lobošanai, audzināšanai taisnībā,
Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam”.
Pāvila 2. Vēstule Timotejam
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DRAUDZES PADOMES DARBĪBAS PĀRSKATS
2017. gadā Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padome darbojās šādā sastāvā: mācītāja Gija
Galiņa, draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons, priekšnieka vietnieks Ārijs Liepiņš, Jānis Lipiņš, Ingrīda Bangers,
Nora Šmits, Rasma Strautkalns, Māra Žīgurs, Ēriks Lipiņš, Egīls Augstums, Astra Iesalnieks un Imants Iliško.
2017. gadā noturētas sešas kārtējās padomes sēdes, un viena pilnsapulce. Sarīkotas zupu un hamburgeru
pusdienas. Sarīkotas divas Fritz Kristberga lekcijas ar pusdienām vai uzkodām. Sarīkots Eglītes vakars kopā ar
Daugavas Vanagiem. Notikuši maizes cepieni katru otro mēnesi Kārļa Indriksona vadībā. Sarīkoti kafijas galdi
pēc angļu valodas dievkalpojumiem Kārļa Indriksona vadībā ar palīgiem. Pensionāru saieti notiek reizi mēnesī
otrās nedēļas ceturtdienā plkst. 10:30, Kārļa Indriksona vadībā ar interesantu programmu un siltām pusdienām.
Nora Šmits, padomes sekretāre
c
DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS DARBĪBAS PĀRSKATS
2017. gadā draudzes dāmu komitejas valde darbojās šādā sastāvā: priekšniece Nora Šmits, priekšnieces
vietniece Ingrīda Bangers, kasiere Iveta Wilson, sekretāre Inta Lūsiņš, mantzine Daila Būmanis. Saimniecību
grupu vadītājas Anna Pool un Zigrīda Snook.
Noturēta viena pilnsapulce un trīs valdes sēdes. Sarīkots kafijas galds groziņu veidā draudzes un dāmu
komitejas pilnsapulcēs. Lieldienās un Pļaujas svētkos sarīkoti bufetes galdi groziņu veidā. Sarīkotas pankūku
pusdienas, salātu pusdienas, Ziemassvētku tirdziņš ar cepumu galdiem, pusdienām un loteriju. Sarīkots kafijas
galds 3. septembrī pēc Kapu svētkiem. Palīdzēts sarīkot groziņu veida bufetes galds draudzes/Daugavas Vanagu
kopējā eglītes sarīkojumā.
Apsveikti ar ziediem, saldumiem, vai kartiņu 7 draudzes locekļi viņu 75, 85, 90 un 95. gadu jubilejās.
Apmeklēti 3 slimības gadījumos slimnīcās. Lieldienās apmeklēti 12 un Ziemassvētkos 11 ar saldumu un
cepumu sainīšiem. Dagnija Bite ar kartiņām apsveica 38 draudzes locekļus dzimšanas dienās sākot ar 75 gadu
vecumu.
Finansiāli atbalstīti sekojošie fondi un organizācijas: Rītdienas fonds, Vidienes apgabala dāmu komiteja,
Okupācijas muzeja fonds, Latvijas Bērnu fonds (palīdzība ģimenēm caur ALA), māsu draudzes Latvijā, bērnu
kopmītne „Zvannieki”, Cīravas ūdens vadiem. Atbalsts dots mūsu draudzei.
Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece
______________________________________________________________________
DIEVA MIERĀ AIZGĀJIS
JĀNIS JAUNZEMIS
Dzimis 1936. g. 15. septembrī, Rīgā, Latvijā
Miris 2017. g. 17. novembrī, Linkolnā, Nebraskā
P
Izvadīts 2017. g. 25. novembrī
P
„Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.”
Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7
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DRAUDZES PADOME AR PALĪGIEM RĪKO
ZUPU PUSDIENAS,
Svētdien, 4. martā, pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās
Pieaugušiem $8.00, bērniem $3.00

DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRĪ
11. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

TRADICIONĀLĀ LIELDIEAS BUFETE
GROZIŅU VEIDĀ
Svētdien, 1. aprīlī pēc dievkalpojuma
draudzes sabiedriskās telpās

25. feb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
MARTĀ
4. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU -- Draudzes padomes,
revīz. kom. un dāmu kom. amatā ievešana
11. mar., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU

Visi mīļi aicināti piedalīties!

25. mar., plkst. 10:00 . . . . . PŪPOLU SVĒTDIENAS
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU

GIJAS GALIŅAS SPĀNIJAS CEĻOJUMA PĀRSKATS
Svētdien, 29 aprīlī, pēc kontemplātīvā
dievkalpojuma draudzes sabiedriskās telpās.
Skatīsim bildes
un baudīsim spāņu tradicionālo virtuvi.
Pieaugušiem $8.00, bērniem $3.00
Visi ir aicināti piedalīties kā dievkalpojumā, kā arī
pasākumā pēc tam.
c

30. mar., plkst. 18:00 . . . . . . LIELĀS PIEKTDIENAS
TUMSAS DIEVKALPOJUMS
APRĪLĪ
1. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . LIELDIENAS RĪTA
DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodā
AR DIEVGALDU
8. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

DĀMU KOMITEJAS RĪKOTĀS
PANKŪKU PUSDIENAS
Svētdien, 6. maijā, pēc dievkalpojuma
Pieaugušiem $8.00, bērniem $3.00
Visi aicināti piedalīties

22. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
latviešu un angļu valodā AR DIEVGALDU
29. apr., plkst. 10:00 . . . . . . . . . KONTEMPLĀTĪVS
DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodā

LEKCIJAS BAZNĪCĀ
Trešdienās, 14. februārī, 6:45,
14. martā, 6:30, 18. aprīlī, 6:30

MAIJĀ
6. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

BĪBELES STUNDAS
Trešdienās, 28. februārī, 6:45,
28. martā, 6:30 25. aprīlī, 6:30
Aicinām visus piedalīties!
Māc. Gija Galiņa

13. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
27. maijā, plkst. 10:00 . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
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TIRDZIŅAM BALTO CEPUMU VEIDOŠANA UN CEPŠANA
Veltas Didrichsons vadībā
Jaunie palīgi strādā ar entuziasmu un iet jautri. Paldies visiem par labi padarītu darbu! Tik
daudz cepumu!

Fotos: V. Didrichsons
_________________________________________________________________
PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 18. JANVĀRĪ
Kuno stāsta par notikumiem
Latvijā:
“Spēcīgo pašu reitingā” Latvija
ierindojās 10 vietā, jo var
apmeklēt 149 valstis bez vīzes.

Laimas pulkstenis tika
atjaunots par 1000 €.

Latvijā atgriezušies lāči, jau
novēroti 50 lāči ziemeļu-Vidzemē
un austrumu-Latgalē.

Latvijas vidēja darbu alga ir
tagad pieaugusi līdz 925 €
mēnesī.

Pēdējos
mēnešos Latvijā tika
saražota vairāk elektrības
kā tika izlietots.

Prāvests Francisko
nākamgad plāno apmeklēt
Latviju.

Ādažu bāze atklāj lielu ASV
armijas finansētu garāžas
kompleksu kur varēs labot
un apkopt visas bruņutehnikas.

Šodien šefs Kārlis cienāja mūs ar kartupeļu-puravu
zupu ar piedevām un pajas bija saldam ēdienam.
Dagnija klāja un dekorēja galdus. Nora izcepa
klinģeri. Skatījāmies izvilkumus no Dziesmu
Svētkiem un 18. novembra notikumiem Latvijā. N.S.
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PENSIONĀRU SATIKŠANĀS 8. FEBRUĀRĪ

REFORMĀCIJAS 500 GADU ATCERE APVIENOTĀ
LINKOLNAS LATVIEŠU DRAUDZĒ TIKA ATZĪMĒTA
MĒNEŠA GARUMĀ.
Atceres dievkalpojums notika 29. oktobrī un
noslēdzās ar prāvesta emeritus Dr. Fritz Kristberga
referātiem 30. novembrī un 1. decembrī. Pirmais
referāts -- “Mārtiņš Luters Reformācijas Kontekstā”.

Kuno stāsta par notikumiem Latvijā:
35 sportisti no Latvijas
dodas uz ziemas
olimpiādi kur piedalīsies
9 sportu veidos.

Liels bija mūsu
pārsteigums, kad
skatuves priekšā
mēs ieraudzījām
galdu, uz kura
atradās
paukošanas tērpi,
floretes un rapieri.
Iepazīstinot
Kanādas viesi draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons
paskaidroja, ka viņš ir uzzinājis par daudzām un
dažādām prāvesta interesēm—ne tikai par reliģiju,
latviešu kultūru, arhitektūru, sporta mašīnu un
dārzniecību, bet arī par mazāk pazīstamo sporta
veidu—paukošanu. Kristberga kungs ir Kanādas
senioru paukošanās čempions. Viņa paskaidrojumiem
par tērpiem un ieročiem, sekoja demonstrējumi ar
Linkolnas paukošanās kluba prezidentu Christian
Anderson. Negaidīts, bet interesants ievads
referātam, kurā tika runāts par Mārtiņa Lutera cīņu ar
Romas pāvestu. Jau
pirms Lutera vairāki
priesteri
mēģināja
ievest
reformas
katoļu baznīcā, bet
tie visi tika notiesāti,
izslēgti no baznīcas,
vai pat sadedzināti
sārtos, kā ķeceri.
Luteru glāba ne tikai labā izglītība, bet arī viņa spējas
būt kā oratoram un debitantam, izstāvot savus
uzskatus Vormsas saeimas ķeizara Kārļa V. priekšā.
Jau 1521. gadā Rīgā rodas stiprs atbalsts Lutera
reformācijas kustībai, izmantojot Sv. Pētera un
Jēkaba baznīcas šiem sprediķiem.
Viņam liels
atbalsts nāca arī no Rīgas tirgotājiem, kuri smagi
izjuta Romas pāvesta un katoļu baznīcas iejaukšanos
viņu darbībā ar smagām nodevām. Pēc dažiem
gadiem no Latvijas reformācija izveidojās arī Dānijā
un Zviedrijā. Ā. L.

No 2019. g. skolās notiks
pārejas uz latviešu valodu
visās mācībās.
Tagad katru gadu Latvija
tērēs militārām vajadzībām
50 miljons €. Latvija ir viena
no tikai 4 NATO valstīm kas
lieto 2% no IKP ienākuma.
Nameja Gredzena
filmas tērpu izstādi
apmeklēja tūkstošiem
cilvēku.

Beidzot izsludina Rail
Baltica pirmo posmu
Latvijā, 57 km garumā no
Upeslejas līdz Misas upes.
Latvijas armija saņem
no ASV armijas 62
taktiskos
transportlīdzekļus.

Pirmais kravu eksporta vilciens
ierodas Rīgā no Indijas.
Šodien šefs Ārijs mūs cienāja ar interesantu Thai
zupu. Elizabete gādāja saldo ēdienu, augļus un maizi.
Dagnija klāja un dekorēja galdus. Nora izcepa kliņģeri
par godu šī mēneša jubilāriem -- Valija, Velta un
Valdis K. Nodziedājām “Augstu laimi, prieku”. Kārlis
rādīja videos par Latvijas modernām medicīnas
ierīcēm, Latvijas vēsturi, un Rīga 800 svinībām. N.S.
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SIRNĪGA PATEICĪBA ikkatram kas palīdzēja dāmu komitejas darbā 2017. gadā. It sevišķi saimniecēm Zigrīdai
Snook un Annai Pool, par mielastu plānošanu un izkārtošanu. Paldies visiem palīgiem par piparkūku, balto
cepumu, pīrāgu, un dzeltenmaizes cepšanu tirdziņam. 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.
Sirsnīgs paldies Silvijai Augstums un Leonijai Petraškai par speciāliem dāsniem ziedojumiem dāmu komitejas
darbam.
Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece

CONCERT; ATKAL KOPĀ (TOGETHER AGAIN)

Thursday, February 22, at 6:00 p.m. Latvian Social Hall
“Atkal Kopā” is a musical group of three friends from Latvia and one from USA. They have performed in St.
Petersburg, Indianapolis, Chicago, Garezers and Priedaine. The theme of the concert is: “100 Songs for Latvia’s
100th Birthday” -- a retrospective of songs popular in Latvia from 1918 to 2018, with an introduction of each
piece in English. The performance promises to be educational as well as entertaining. Following the concert,
Atkal Kopā will play dance music and our familiar ballads and folk songs for a lively sing-along.
$15.00 includes the concert, a light snack and wine.
Reservations taken by Nora Smits, 402-483-6376, or e-mail: kunora@windstream.net

CONCERT: “IMANTA DIMANTA”
Saturday, March 24, Latvian Social Hall
5 musicians from Latvia
5:30 cocktails, 6:00 meal, 7:00 concert
$15, includes concert, dinner and wine
Reservations, by March 20
Ārijs Liepiņš: 402-475-9076, or Laimons Iesalnieks: 402-435-7895
Sponsored by Daugavas Vanagi

CHURCH COOKOUT
Sunday, April 22, after the Church Service, 11:30 at the Latvian Social Hall.
Our pianist, JT, along with his friends, will prepare a hot lunch on the grill (probably pork chops)
Everyone is asked to bring a pot-luck dish.
Coffee and complimentary wine will be provided.
$7.00 donation, children free.
Entertainment will be provided by JT’s musical friends.
All are welcome!

RUPJMAIZES CEPŠANA
27. februārī un 24. aprīlī
Pieteikt pie JURA GRĪNBERGA,
402-475-9733
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