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Par stiprām rokām un rudeni 
Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus! Sakiet izbiedētajām sirdīm: “Esiet stipras un nebaidieties! 
Redziet, jūsu Dievs! Atriebt viņš nāk, atmaksas Dievs, viņš jūs nāk glābt!” (Jesaja 35, 3-4) 
 
Šķiet pavisam nesen vēl svinējām Lieldienas, taču vasara ātri aizritējusi, un tuvojas rudens. Tā ir ierasts, mūsu draudzes 
dzīve lielā mērā ir sezonāla - ne tikai pateicoties Baznīcas gada tradicionālajam ritumam un akcentiem, ko tas nosprauž 
draudzes dzīvei, bet arī tādēļ, ka pēc lielākas rosības vienmēr iestājas pagurums un nepieciešama atpūta. Daži noteikti 
jautās - vai vispār var atpūsties? Dievkalpojumi taču notiek gandrīz ik svētdienu, mēs diezgan labi apzināmies savas 
problēmas un grūtības, ar ko sastopamies kā kopiena, papildus tam vēl kā milzu aisberga pamatne slēpjas slimības, 
vientulība, vecums, kas jāpārdzīvo tik daudziem. Rūpju nasta rada pagurumu, un atpūta ir tik nepieciešama. 
 
Taču ir tik daudz priecīgu mirkļu. Draudzes cilvēki ir aktīvi rosījušies vasaras nometnē Tērvetē, pateicoties ievērojam 
ziedojumam, par ko noteikti varēsim lasīt atsevišķā rakstā, dievnams tiks pie jauniem logiem, ir tik daudz nesavtīgu un 
pašaizliedzīgu cilvēku, kas ziedo savu laiku un naudu draudzes labā. Visiem tiem tāpat vajadzīga atpūta, mirklis, kad 
apstāties un padomāt par lietu būtību un darbiem. Pārdomas un refleksija ir tikpat svarīgas, kā rosība un labs veikums, 
pat pārsvarā. 
 
Tieši godīgu un dziļu pārdomu brīži nereti sagādā neērtības un diskomfortu. Savā ziņā mēs ikviens kopš agras jaunības 
esam liecinieki pārmaiņām, kas skar visu pasauli, tautu, ticību, zemes, kur dzīvojam, un var rasties šaubas un izmisums 
par to, kas notiks tālāk. Daudzu tūkstošu gadu laikā, atkal un atkal cilvēks var sajusties kā pēdējais, kas pārstāv cēlo un 
diženo, un nākamie laiki nereti šķiet kā virzība tukšumā un niecībā. Mēs katrs jūtam sevi kā vērtību, un kaut gan tam ir 
pamats, bieži šī izjūta pārvēršas negatīvā skatījumā par to, kas notiks nākotnē. 
 
Tieši šajā mirklī kopā ar seno pravieti Jesaju mēs lasām uzmundrinājuma vārdus, kas aicina nenolaist rokas un nebīties. 
Aicinājums senās Austrumu pasaules ierastā valodā runā par atmaksu un triumfu, min Dievu, kas atriebs, kas atjaunos 
taisnību, un viss notiks pareizi un labi. Tāds skatījums tā laika kultūras ietvaros ir ārkārtējs jaunums, kas ārkārtējs - tā laika 
cilvēkam bija jārēķinās ar nolemtību izmisumam un aizmirstībai, ar visai nelielu iespēju, ka viņa dzīvei un darbam būs kāda 
paliekoša nozīme. Un piepeši, visā tā laika pelēcības un nolemtības gaisotnē izskan aicinājums nenolaist rokas! 
 
Nezinu, vai mēs spējam saskatīt pravieša aicinājuma kraso noskaņu. Mūsdienu cilvēki ir daudz iecietīgāki, viens otru 
uzmundrina nemitīgi, taču jāatzīst, ka, neraugoties uz neskaitāmiem kariem, konfliktiem un teroru, kas pastāv arī mūsu 
laikā, iespējas izdzīvot un pastāvēt ir nesalīdzināmi lielākas nekā tolaik, kad tauta izkāva tautu, un neviens pat neuzskatīja 
to par ārkārtēju notikumu. 
 
Ieklausīsimies pravieša aicinājumā rūpīgi un saprotoši. Vasara ir pagājusi, pēc dažiem mēnešiem būs klāt Adventa laiks, 
un mūsu darbiem un prātiem atkal būs jābūt vingriem un ņipriem. Taisnība uzvarēs, un Dievs stāvēs klāt, lai tā notiktu. 

Āmen. 
Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 

 



2 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam dzimšanas dienās septembra mēnesī Veltu 
Bernupu, Ligitu Miezīti, Viju Milleri, un oktobra mēnesī 
Mirdzu Pārupu un Mildu Milleri.    

Apsveicam oktobra mēneša apaļo gadu jubilāres 
Valentīnu Tenne-Šēnu un Ilzi Caunīti. Daudz baltu dieniņu 
laimiņa dodi! 

Pēc māc. Ilmāra Zvirgzda vadītā Kapu svētku svētbrīža 17. 
jūlijā bijām laipni lūgti uz kafiju pie Intas Zobs-Sīpoliņas. 
Paldies, Inta, par Tavu viesmīlību un bagātīgo kafijas 
galdu. 

Paldies māc. Silviai Zalts-Sīpoliņai par novadīto brīvdabas 
svētbrīdi pirms mūsu draudzes piknika 14. augustā un 
paldies Aivaram Ponem par laju vadīto svētbrīdi 28. 
augustā. 

Paldies Intai Zobs-Sīpoliņai par viesmīlību, piedāvājot 
viņas skaisto dārzu mūsu draudzes piknikam 14. augustā. 
Pavadījām vairākas omulīgas stundas koku ēnā, saulītē 
vai baseinā, kā katrs vēlējās. 

Kad Ruta Barr apmeklēja savu Tai Chi nodarbību, viņa 
ievēroja un paziņoja valdei, ka St. Margaret Mary Parish 
par brīvu piedāvāja krēslus, kuri viņiem vairs nebija 
vajadzīgi. Nolēmām, ka krēsli, iespējams, būs labākā 
stāvoklī kā mūsu brūnie krēsli un sarunājam tos atvest un 
nogādāt baznīcas lejas zālē ar Andreja un Helgi Tenne-
Šēnu, Jāņa un Vitas Mazpoļu, Ilmāra Zvirgzda un Evas 
Sinkēvičas palīdzību. Tuvāk apskatot, konstatējām, ka 
krēsli nebija gluži tik tīri kā domājam.  Beidzamās talkas 
laikā Helgī un Vita likvidēja bojātos krēslus, kamēr Silvia 
un Terēza (viešņa no Latvijas) vairākas stundas mazgāja 
un berza traipus. Tagad krēsli ir glītāki. Paldies Rutai par 
ieteikumu un visiem darba darītājiem.  

Kad Anda Sīpoliņa viesojās Otavā jūlija mēnesī, viņa 
novēroja, ka Dievnama logi ir samērā sliktā stāvoklī. 
Valde un daudzi no Jums to ir zinājuši jau kādu laiku, bet 
finansiālā situācija neatļāva rīkoties. Anda piedāvāja 
samaksāt, lai logi tiktu profesionāli rekonstruēti vai 
atvietoti. Nolēmām, ka loģiskākais risinājums būtu logus 
atvietot, un Anda tam piekrita. Liels paldies Andai par 
dāsno dāvanu draudzei - par  jauniem logiem! 

Otavas pilsēta ir pabeigusi ielas remontu baznīcas 
apvidū. Tagad tik atliek veikt apstādījumu apzaļumošanu 
baznīcas priekšā.  Ceram to veikt septembra un oktobra 
talkās.   

Kā lasīsiet D. Demandt rakstā, labdarības projekts 
„Mīlestība mammām” ir noslēdzies. Arī mūsu draudze 
sniedza atbalstu – ar Jūsu ziedojumiem un dalību Zupas 

un pankūku pusdienās, projektu atbalstījām 1000 dolāru 
apmērā.  

Draudzes apaļā galda pārrunas un ieteikumi  

Maija mēnesī notika mūsu draudzes un aicināto viesu 
pārrunas pie apaļā galda, kur  noklausījāmies  vairāku 
cilvēku ieteikumus. Vakara norisi vadīja Ruta Barr. 
Sekojoši dalībnieki bija iepriekš iesnieguši rakstus: Linda 
Boole, Daina Brauna, Solvita Rakitko Aivars Pone un 
Pēteris Brauns.  

Mācītājs Ilmārs Zvirgzds un Pēteris Brauns  uzrunāja 28 
klātesošos kas bija parakstījušies, no tiem 23 draudzes 
locekļi. Pēc īsām uzrunām (katram bija atļautas tikai 3 
minūtes savu rakstu nolasīt) bija arī citi, kas deva 
komentārus - Daginija Staško, Ingrīda Mazute, Vija Hay,  
Krista Upeslāce, Jānis Krūmiņš un Vita Mazpole. Katram 
skats uz nākotni bija īpašs,  atkarīgs no sava dzīves 
skatījuma. 

Ruta Barr lūdza katram klātesošajam uzrakstīt uz papīra 
vienu lietu, kas viņa skatījumā būtu galvenā, kā tālāk 
rīkoties. Visas uzrakstītās idejas tika pieliktas pie sienas, 
un varējām redzēt, ka pārākums vēlējās paturēt esošos 
īpašumus, bet lūgt lielākus ziedojumus no mūsu draudzes 
locekļiem, kas dotu risinājumu pašreizējai negatīvai 
naudas plūsmai. Citi ieteica aicināt draudzē jaunus 
locekļus un citi domāja, ka būtu jāpārdod kāds īpašums. 
Vēl citi gribēja redzēt īpašumu novērtēšanu un darāmo 
darbu sagatavošanu. Pēteris Brauns teica, ka uzrunāšot 
dažādu cilvēku grupējumus, lai uzzināt viņu domas un 
idejas viņu skatījumu šajā svarīgajā jautājumā. 

Visi tika aicināti pieteikties un palīdzēt Pēterim Braunam 
turpināt šo iesākto darbu meklēt labāko risinājumu mūsu 
draudzes nākotnei. 

Pēteris Brauns 

Palīdzības kastītes 
 “Skats uz Nākotni” aptauja parādīja, ka draudzes locekļi 
vēlējās lielākā mērā piedalīties “outreach”/palīdzības 
nodarbībās. Viens projekts, ko darba grupa ierosināja, 
bija sagatavot palīdzības kastītes (kurpju kastes lielumā) 
ar nepieciešamām vai vēlamām mantām. Otavā ir 
vairākas labdarības organizācijas, kuras aprūpē bez 
pajumtes esošās sievietes vai vīriešus. Šogad izvēlējāmies 
palīdzēt sievietēm, kuras atrodas “Cornerstone” 
pajumtē.   

Aicinām draudzes locekļus un ğimenes piedalīties šajā 
pasākumā. “Kurpju kastīti” varēsiet iegādāties baznīcā 
oktobra sākumā kopā ar sarakstu ar piemērotām lietām, 
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ko ievietot kastītē. Ir arī iespējams ziedot naudu un kāds 
nopirks piemērotas mantas, ko ievietot kastītē.  

  
Foto: R. Barr 

Būsim atsaucīgi šim projektam, kas domāts, lai palīdzētu 
tiem, kuri atrodas grūtos apstākļos!   

Ilse Zandstra 
 

Projekts “Mīlestība mammām”  

 
Meitenes gatavo gultiņu Bauskā 

Projekts "Mīlestība mammām" ir svētīgi noslēdzies. Tika 
atbalstītas 180 Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa 
gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši 
mazulīši. Atbalstā ietilpa 810 autiņu pakas (48,600 
autiņu), 620 mitro salvešu pakas, 440 formulu/maisījumu 
kārbas, 180 vitamīnu pakas, 48 ratiņi, 48 no bērza Latvijā 
ražotas gultiņas + matrači, gultas veļas un segas, 21 
termometri, karotes putriņām un ar mīlestību adītas 
drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras gatavoja ASV latvieši. 
Katra māmiņa arī saņēma Laimas šokolādes kasti un 
grāmatzīmi, uz kuras bija Tēvreize un otrā pusē mūsu 
izdales komandas paraksti. 

Vēlos no sirds pateikties mūsu projekta izdales 
komandai, kura kalpoja garas stundas, gan sagatavojot 

atbalstu izdalēm (iepriekšējos vakaros pirms izdales 
vietām), gan izdalot atbalstu un pavadot laiku 
sadraudzībā ar māmiņām un viņu bērniem. Pateicība šai 
super komandai - Erika Heinzie, Annelī Cers, Melisa 
Kreismanis, Tija Kubulins, Daina Renerts, Ūve 
Strautmane, Krista Annaliese Grendze, Iveta Kaņepa un 
Arnis Banka! 

 
Izdale Augstkalnē 
 

Paldies Danielam Godiņam par drošo atbalsta plecu, pie 
kura varējām griezties ārkārtas situācijās! Paldies Evijai 
Godiņai par skaistajiem komandas krekliem! Vēlos arī 
pateikties visiem mūsu partneriem: e-Maxima, Troll, 
Ratu Birojs, Benu aptieka, Laimas šokolāde, Amnis, 
Biedrība Tuvu, visiem sociālajiem dienestiem un 
draudzēm! 

 
Izdales komanda pēc noslēguma dievkalpojuma Iecavas 
baznīcā.                                                          Visi foto no Facebook 

Vēlos arī pateikties visiem ziedotājiem un pāri visam - 
visuvarenajam, mīlestības pilnajam Dievam, kurš mūs 
šajā izdales nedēļas laikā vadīja un deva stiprinājumu 
caur izaicinājumiem un piedzīvojumiem! 

Dag Demandt 
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Kapu svētki 17. jūlijā Beechwood kapos 

 

 
 

 

Svētbrīdis un ģimenes pikniks 

Svētdienas, 14. augusta, rītā otavieši pulcējās Intas Zobs-
Sīpoliņas dārzā, netālu no Beechwood kapsētas.  Cilvēki 
nāca no visām pusēm ar groziņiem un saviem dārza 
krēsliem.  Sanāca vairāk nekā 40 ar visiem bērniem.  Māc. 
Silvia Zalts-Sīpoliņa noturēja dievkalpojumu angļu un 
latviešu valodā, un Karmena Svilane pavadīja dziedāšanu 
ar elektriskām klavierēm.  

Pēc svētbrīža bija izdevība ielēkt peldbaseinā, bet lēnām, 
ne tā kā olimpiādē.  Nebija vairs tik pārāk karsts kā 
iepriekšējās dienas, tomēr ielaisties ūdenī vienmēr ir 
atspirdzinoši. 

Vēstnieks Juris Audariņš ar dzīvesbiedri Aiju un 
vēstniecības jaunais pirmais sekretārs Marks Deitons ar 
bērniem arī papeldēja.  
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Uz ēdienu galda netrūka dažādības. Šefpavārs Dainis Zobs, 
kas nupat pabeidza Cordon Bleu pavāru skolu, izcepa 
hamburgerus un desiņas.   

 
Vairākas dāmas bija izcepušas dažādas garšīgas kūciņas 
pēc savām un mātes receptēm 

Uģis Lāma 
 

Nākotnes "kopējais" pikniks Tērvetē 

Monreāla piknikus Tērvetē rīkoja jau sen. "Kopējo" 
pikniku ideju ierosināja māc. Ķirsons, lai savestu kopā 
Monreālas un Otavas draudzes vismaz reizi gadā. Viņam 
arī bija izdevīgi, ka tai dienā jānotur tikai viens 
dievkalpojums (Otavā tai dienā dievkalpojums nenotika). 
Pirmo reizi no Otavas ieradās gandrīz vairāk dalībnieku 

nekā no Monreālas. Turpinājām tur piedalīties arī 
turpmākajos gados. Arī māc. Gundars Tērvetē noturēja 
dievkalpojumu abām draudzēm. Domājam, ka kopējais 
pikniks jau bija palicis par tradīcīju. 
 
Otava nekad neuzņēmās "rīkot", tikai piedalīties. 
Monreālieši prasīja, lai mēs vismaz palīdzam. Daina 
Brauna (un dažreiz es ) palīdzējām ar ēdienu, "pārstāvot" 
Otavas draudzi.  Bet bija tādi, kas gribēja, lai tai dienā arī 
Otavā notiek dievkalpojums, un citi, kuri negribēja vispār 
braukt uz Tērveti. Tāpēc ka Otavai nebija pienākumi 
rīkošanā, pikniks izslīdēja no draudzes dienas kārtības un 
maz tika reklamēts. Dāmu komitejā runājām tā: ja kāds 
no Dāmu komiteju brauks uz pikniku, vai ir ar mieru 
palīdzēt, tad labi, bet, ja nē, tad pārstāvēts nebūs. 
Monreāla kā draudze ir maza, bet viņi tomēr jau gadiem 
mūs laipni uzņem. Arī šogad baudījām Jāņa Mateus 
patīkamo svētbrīdi un Monreālas viesmīlību. Uz Tērveti 
atbrauc ne tikai latvieši ar viesiem no Otavas un 
Monreālas, bet arī viesi no Toronto apkārtnes. Tur brīvi 
var braukt ģimenes ar bērniem, arī tie, kuri nerunā 
latviski. Kas par burvīgu dienu Tervetē - peldēšana, 
plostošana pa upi ar gaisa matraci, laba ēšana, 
kompānija, pastaigas uz ūdenskritumu. Tagad, ar 
pabeigtu 50. ceļu, brauciens no Otavas centra ir stundu 
līdz pusotras stundas ilgs. 
Jauki, ka šogad valde  izsūtīja atsevišķu ziņojumu. Žēl, ka 
neiznāk sastrādāties ar Monreālu uz šo pikniku. Es 
domāju, ka tādu kopēju tikšanos vajag pieskaitīt pie 
draudzes aktīvitātēm kā daļu no latviešu izdzīvošanas un 
"outreach" programmas. 

Ingrīda Mazutis 
 

Melnās lentes diena, 28. augustā  

‘Tribute to Liberty’ pieminekļa izbūves vadītājs Ludwik 
Klimkowski un Andris Ķesteris ukraiņu pareizticīgo baznīcā  
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LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 

sestdien, 17. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 
ceturtdien, 22. septembrī, no plkst.16.00 līdz 19.00 

sestdien, 24. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00 
Mantas varēs nodot 

dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un 
otrdien, 13. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,  

ceturtdien, 15. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00. 
 

Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 

Rīko draudzes Dāmu komiteja. 
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Jauna grāmata - ”Hubert and his Pigeons”  
 
Nesen ir izdota mūsu draudzes locekles Ilses Zandstras 
sarakstīta bērnu pasaka angļu valodā, kas balstās uz viņas 
vīra, Hubert, jaunības dienām. ”Hubert and his Pigeons” 
stāsta par 13 gadu vecu zēnu, kurš dzīvoja Holandē 1950-
tajos gados. Viņš sapņoja par lidošanu un viņu valdzināja 
visi vietējie putni.  Reiz viņš satika vīru, kurš piedalījās 
sacensībās ar baložiem.  Kad Huberts pats ieguva divus 
baložus, viņa interese kļuva par apsēstību, un viņš 
pavadīja gandrīz visu brīvo laiku, trenējot un uzmanot 
savus baložus. To darot viņš daudz iemācījās gan par 
putniem, gan par sevi. 
 
25. septembrī pēc dievkalpojuma Ilse stāstīs par savu 
grāmatu un lasīs daļu no tās.  Būs arī iespēja iegādāties 
šo jauko bērnu grāmatu par $15. 
 

 

-

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Ottavas Latviešu ev.lut.Miera draudze 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā  $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel.613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel.613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel.613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko ottawasmile@inbox.lv   

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net  

  

 

 

LATVIJAS VĒSTNIECĪBA KANĀDĀ 

 

Laipni aicinām uz iepazīšanās tikšanos ar  

Latvijas vēstnieku Kanādā  

Kārli Eihenbaumu  

un dzīvesbiedri Ināru 

svētdien, 11. septembrī, plkst. 12.00  

(pēc dievkalpojuma) 

 

 
Otavas ev. lut. Miera draudzes namā, 83 Main Street 

Cienasts un kafija 

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

novembra sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2016. gada 24. oktobram 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:dagnijast@gmail.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:ottawasmile@inbox.lv
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2016. GADA SEPTEMBRIS-NOVEMBRIS 

Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas 
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-
Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

           Septembris 

4   Dievkalpojums nenotiek. No Sunday service. 

7 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

8 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš. 
Pēc dievkalpojuma tikšanās ar jauno Latvijas vēstnieku Kārli Eihenbaumu. 
Skola atsāk darbību. School resumes 

13 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

13 otrdiena 10.00-12.00 Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam 

15 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

15 ceturtdiena 18.00-20.00 Mantu nodošana lietoto mantu tirdziņam 

17 sestdiena 9.00-13.00 Lietoto mantu tirdziņš.  Rummage sale 

18 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

22 ceturtdiena 16.00-19.00 Lietoto mantu tirdziņš   Rummage sale 

24 sestdiena 9.00-12.00 Lietoto mantu tirdziņš.  Rummage sale 

25 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis. 
Sekos iepazīšanās ar Ilses Zandstras jauno grāmatu (skat. sludinājumu). Followed by Ilse  
Zandstra’s presentation of her new children’s book (written in English) 

27 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 
 

            Oktobris 

2 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pļaujas svētki. 
Bilingual service for „Thanksgiving”. Pērm. Tim McDade 

6 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

9   Dievkalpojums nenotiek. No Sunday service. 

11 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

12 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

15 sestdiena 19.00 “Skanda” dziesmu vakars OLB izkārtojumā, Miera draudzes namā 

16 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš 

18 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

20 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

23 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns. 
Sekos māc. Ilmāra Zvirgzda referāts 

30 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. Juris Miezītis 

31 pirmdiena  Joint Lutheran-Catholic commemoration of the Reformation anniversary-TV and 
net live-stream broadcast from Lund, Sweden. Informācija:www.lund2016.net 

 

           Novembris 

3 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

6 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. Andris Lange. Ja iespējams, dievkalpojumu atvietos ar ierakstīto 31. oktobra 
reformācijas piemiņas dievkalpojumu 

8 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

9 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

13 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

15 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 
 

mailto:h.tennesens@gmail.com

