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DRAUDZES VĒSTIS 
Nr. 2 (28. gads) 2016. gada maijs - augusts 

 

"Mēs ieradāmies kā svešinieki……………………………..un atvadījāmies kā draugi!"  
 

Kad un kā svešinieks pārtop par jaunu draugu!  
 
     Šajā vasarā aicinu lūgt no sirds par brāļiem un māsām Latvijā un jo sevišķi par tiem, kas pirmo 
reiz tiksies LELBĀL Latvijā topošā apgabala dibināšanas Sinodē 31. maijā un 1. jūnijā.  Uz Sinodi arī 
dodas  mūsu draudzes priekšniece, Sandra Kalve, jo, kā viņa minēja, viņa vienkārši grib būt klāt, lai 
atbalstītu brāļus un māsas Kristū un lai ar viņiem iepazītos!  Kam jānotiek, lai svešinieki taptu ne tikai 
par uzņemtiem viesiem vai ciemiņiem, bet par draugiem?  Vispirms jau katram jāizjūt otra viesmīlību!  
Pirms vairākiem gadiem tika izziņots LELBA “ Viesmīlības gads!”.   To ievadot es citēju Vēstules 

Ebrējiem vārdus:   “Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši 
eņģeļus.” (Ebr. 13:2) 



      Vasarā daudz vairāk kā citreiz ceļojam!  Ielūdzot pie sevis ciemos radus un draugus, parasti 
gatavojam cienastu, uzkopjam māju, arī iekšēji sagatavojamies savus mīļos cilvēkus uzņemt ar 
smaidu, labvēlību un mīlestību. Tas nav nedz grūti, nedz neparasti. Pati gatavošanās un gaidīšana ir 
daļa no tās sajūsmas un prieka, ko piedzīvojam ciemiņus uzņemot - pat tad, ja tas prasa daudz darba.   
Tā visbiežāk savu izpratni par viesmīlību balstām uz šādu pieredzi, kad mums ir darīšana ar mūsu 
draugiem, radiem un paziņām.  
     Retāk mums ir izdevība uzņemt cilvēkus, kurus nekad iepriekš neesam satikuši vai pazinuši. 
Līdzīgi tas notiek arī mūsu draudžu dzīvē. Vai šādās reizēs esam ievērojuši, kā mainās mūsu 
attieksme un izturēšanās? Kādas domas, izjūtas un pieredzi sagaidām un piedzīvojam, aicinot savā 
vidū kādu, ko nepazīstam? Vai esam tikpat sajūsmināti un atvērti uzņemot svešiniekus, kā uzņemot 
savējos? Vai kādreiz uzdrošināmies ar nodomu savu namu vai dievnamu atvērt tieši svešiniekiem?    
Kādēļ vispār mums būtu nepieciešama šāda atvērtība? 
     Aicinām mūsu draudžu vadītājus un draudžu locekļus uzdot sev šos jautajumus un kopīgi meklēt 
atbildes uz tiem.  Viesmīlība ir viena no ļoti svarīgām bibliskām un garīgām tēmām kristīgajā dzīvē, jo 
īpaši runājot par svešiniekiem mūsu vidū. Tik bieži Dieva vēstneši un pati Dieva klātbūtne Bībeles 
stāstos parādās vai darbojas svešinieka ietērpā. Jēzus atkal un atkal mums atgādina, ka tas, ko mēs 
darām kādam, ko nepazīstam, to mēs darām Dievam. Šis Jēzus atgādinājums īpaši šodienas pasaulē ir 
kļuvis par lielu izaicinājumu. 
     Mēs te varētu runāt par neskaitāmo bēgļu likteņiem, par to, ko patiesi nozīmē LELBĀL 
paplašināt savu evaņģēlizācijas darbu Latvijā un Īrijā, kaut pamatā jau paliks mūsu gatavība paļauties 
Dieva Svētā Gara vadībai.  Ja centīsimies vispirms īstenot Kristus augstāko mīļestības bausli, tad 
svešinieki pārtaps par draugiem Viņā!  Uz to tiksim mudināti arī LELBA Draudžu dienās, kas 
iesāksies 9. jūnijā, Gaŗezerā.  LELBA tur atzīmēs savu 40 gadu jubileju un drošs, ka Dievam 
pateiksies un atcerēsies, cik tas ir bijis svētīgi, ka kopā strādājot, katrs savā draudzē A.S.V. visos 
apgabalos, vai  Kanādā, Brazīlijā, Vencuēlā vai Argentīnā nejutās kā svešinieki, bet kā Dieva aicināti 
līdzdarbinieki ar visiem citiem latviešiem, kas pulcējās savā LELBĀL draudzēs pasaules malu malās!                              
     No sirds katram izlūdzos skaistu vasaru!  Lūdzu, kaut jums dota iespēja to pavadīt vienotībā ar 
Dievu, ar Jēzu, ar citiem, kas jūsu dzīves svētī!   Lai Dievs stāv klāt ceļojot, no jauna iepazīstoties ar 
mīļiem ģimenes locekļiem, sen jau pazītiem ciemiņiem, vai ar tiem, kas iepriekš svešinieki, tagad 
draugi!  Kristus viesmīlības un mīļestības Gars lai svētī, ka pārtopat par tiem, kas piedzīvo, cik 

spēcīga un ‘viesmīlīga’ Kristus  lūgšanu savam Tēvam:  “Lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs, manī es es 
Tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos; lai passule ticētu, ka tu mani esi sūtījis.  Un to godību, ko tu man esi devis, es 
esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens.  Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā, 
lai pasaule atzītu, ka tu esi sūtījis mani tu esi viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis!” (Jņ. ev. 17: 21-23)  Viņš 
aicina pie Sevis ne uz dažām dienām, nedēļu, pat mēnesi, bet uz nenoteiktu laiku, uz mūžību!  Kas tā 
par viesmīlība, kas tā par žēlastību un mīlestību!  Lai pateicība Viņam!   
Viņa mīlestībā,  
+ Lauma 
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Rakstot, jūtos gandrīz jau kā ceļa jūtīs uz Latviju. Kaut gan vesels mēnesis līdz ceļojumam, īstenībā ir 
palicis 'tikai' mēnesis. Šoreiz paredzēts jo speciāls ceļojums. Pirmo reizi redzēšu savas krustmeitas 
pirmdzimto meitiņu, Karlīni. Pagājušo svētdien pirmo reizi sapazināmies uz Skype nu vismaz lai 
nesabīstās, kad mūs pirmo reizi ierauga. Viņa ir sešus mēnešus veca un pavisam jauna zobiņa 
īpašniece. Ir arī šis brauciens speciāls tajā ziņā, ka būs iespēja piedalīties pirmajā LELBĀL Sinodē 
Latvijā, kurā būšu kopā ar 'savējiem' gan tiešā, gan burtiskā veidā. Es ceru, ka šī pirmā sanākšana uz 
Latvijas zemes nesīs tik daudziem svētību.  
Es īsti pat nezinu, ko sagaidīt, jo līdz šim esmu braukusi uz Latviju, lai tikai apciemotu ģimeni, vai 
dziedātu Dziesmu Svētkos, vai lai piedalītos sporta salidojumos vai svinībās. Bet šoreiz kaut kā vairāk 
sagaidu mieru, nu vismaz uz tām divām dienām:) Gribu tik ļoti klausīties cilvēkos un dzirdēt viņu 
balsis, viņu domas, priekus, bailes, viņu ticību.  
Esmu plānojusi nākošajā apkārtrakstā rakstīt sīkāk, kā ir gājis ne tikai Latvijā, bet arī pa Draudžu 
Dienās Garezerā. Tikko kā ienāca prātā, ka savu atvaļinājumu esmu plānojusi starp diviem ļoti 
zīmīgiem notikumiem... domājot par to, sāku aptvert, ka šo sajūtu izraisa vēlēšanās būt ar ģimeni. Vai 
tas būtu ar savu dzimtu, vai ar brāļiem un māsām Kristū! Nevarētu iedomāties, ka pēc pēdējām jauki 
pavadītām Draudžu Dienām Floridā, negribētu atkal būt klāt šīm burvīgam notikumam, bet šoreiz 
Garezerā.  
Cik jauki, ka ir uz kurieni gatavoties, uz ko cerēt.  
Tas viss ir tik zīmīgi, jo nepaies ne ilgs laiks, kad svinēsim mātes vai ģimenes dienu. Varēsim pavadīt 
laiku, atceroties 65 gadus ceļot, atbalstot un veidojot mūsu O. Kalpaka Milvoku Latviešu skolas 
vēsturi. Un tā arī ir kā ģimene... daudzi no skolotājiem, kuri iesāka, ir jau Dieva mierā, bet daži vēl 
māca. Skolēni izklīduši, kur nu kurais, veidojot savas dzīves un tomēr ir kopēja sakne, latvietība, 
kultūra, valoda. Tā arī mēs visi sākam, Dieva radīti, no vienas dzimtas nākot, ejam pasaulē un 
veidojam savas ģimenes un pieaugot gados un gudrībā saprotam, ka īstās dzīves vērtības nāk no 
saknēm un tādēļ pie tām gribam vienmēr atgriezties.  
Tā arī zinu, kaut sagaidīt satikt jaunus cilvēkus un samīļot vecos, es arī aptveru, ka nevarēšu sagaidīt 
kad atkal varēšu redzēt redzēt jūsu pazīstamās un mīļās sejas.  
 
Tad tiekamies draudžu dienās, bet ja nē, tad tiekamies ' mūsu' pašu mājās! 
Patiesā cieņā, 
Sandra Kalve  
Draudzes Priekšniece 
 

D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 
(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta) 

 
7. maijā 10:30 draudzes pavasara sarīkojums latviešu namā! 

Plkv. Kalpaka skolas 65. gada dzimšanas diena, skolas gada 
noslēgums un  izlaidums.  

8. maijā  Mātes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.   
15. maijā  dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem.  
  Worship service on the day of Pentecost! 
 

No 19. maija līdz 5. jūnijam archibīskape Lauma veiks pienākumus Lielbritānijas Sinodē, Dublinas jaundibinātā 
draudzē, Vācijas Sinodē, LELBĀL Latvijā pirmajā Sinodē un LELB Sinodē.  Kamēr viņa ir prom, vajadzības 

gadījumos, lūdzam sazināties ar draudzes priekšnieci Sandru Kalvi, vai ar Ivaru Zušēvicu. 



 
 

 
 

21. maijā 1:00 Sestdien pie mums viesosies diakone Linda Sniedze-Taggart.  Sestdien 
viņa vadīs īpašu meditācijas nodarbību un koncertu ar senā instrumenta 
‘dulcimer’ koncertu.   

22. maijā dievkalpojums diakones Lindas Sniedzes-Taggart vadībā. 
29. maijā dievkalpojums te nenotiek. 
Lūdzu ievērot laika maiņu:   
5. jūnijā   12:00  “Name Tag Sunday” svētdienas dievkalpojums/svētbrīdis abās 

valodās.  To vadīs mūsu draudzes locekļi.  Seko draudzes  pikniks!     
A bi-lingual “Name Tag Sunday“ shortened worship service at 12:00  will be 
led by members of our congregation.  Our annual picnic follows. There will 
be activities for the children, a barbecue, and plenty of fun for all!   

7. jūnijā 7:00 valdes sēde 
 

No 9. jūnija līdz 12. jūnijam notiks LELBA Draudžu dienas Gaŗezerā!  Atzīmēsim LELBA 
40 gada dienu!  Brauksim visi!  Ja vajadzīgs transports, lūdzu sazināties ar Tiju Abulu. 

 
12. jūnijā Pentecost worship service in Englsih.  Please note the change from our 

regular third Sunday service in English!  There will be Holy communion and 
a time with out children. 

14. jūnijā 7:00 vakarā   Aizvesto piemiņas dievkalpojums pie mūsu latviešu 
nama.  Atzīmēsim, ka pagājuši 75 gadi kopš tās briesmu pilnās nakts.   
Sekos ziedu nolikšana pie pieminekļa. 

Lūdzu ievērot laika maiņu:   
19. jūnijā 11:00 Iesvētes dievkalpojums Trīsvienības svētku dienā.  Lai Dievs svētī 

Rolandu Bērziņu un Oskaru Bērziņu, gatavojoties šai dienai!   

25. jūnijā GVV atklāšana.  Lai Dievs svētī mūsu jauniešus un bērnus un 

darbu Gaŗezerā!  
26. jūnijā dievkalpojums  
3. jūlijā dievkalpojums ar dievgaldu 

Izlūgsimies Amerikas Savienotām Valstīm Dieva svētību! 
10. jūlijā dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu 
17. jūlijā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu un uzrunu bērniem. English 

worship service with Holy Communion and a childrens‘ homily. 
24. jūlijā dievkalpojums ar dievgaldu. 
 

No 25. jūlija līdz 6. augustam arch. Lauma mācīs Gaŗezera vasaras vidusskolas 

sagatavošanās skolā un nometnē. Vajadzības gadījumā māc. Lauma lūdz rakstīt: 

pastorlauma@gmail.com vai zvanīt uz mājām atstājot ziņu, kas nonāks viņai. 
  

mailto:pastorlauma@gmail.com


31. jūlijā dievkalpojums te Milvokos nenotiks;  arch. Lauma vadīs 
dievkalpojumu Gaŗezerā. 

7. augustā dievkalpojums ar dievgaldu. . 
14. augustā dievkalpojums prav. Ilze Larsen vadībā   

Lūdzu ievērot, ka Kapu svētki Milvokos notiks 21. augustā. 
21. augustā  11:00  Kapu svētki Viskonsīnas piemiņas kapsētā.   
 

 
 

 

28. augustā dievkalpojums te nenotiks, bet tiksimies 10:00 uz īsu lūgšanu un talku 
4. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu 
6. septembrī 7:00  draudzes padomes sēde. 
8. septembrī 11:00 Pensionāru biedrības saiets. 
11. septembrī  dievkalpojums ar dievgaldu un  Plkv. Oskara Kalpaka skolas iesākumu. 
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KRISTĪBAS 
 

Logan Scott Bekeris 
 

Baptized on February 21, 2016 
 

 We congratulate his parents Samantha and Nick, as well as his godparents 
Carly and Ryan Brennan. We pray the Lord continue to bless, him guide and 

love him, always keeping Logan  in His care!  

 
 
 

Teja Vien McIntyre  
  

Baptized on March 13, 2016 
 

We rejoice with Teja’s parents Derek McIntyre and Tina Porter,  
godparents Crystal Sampson and Martin Porter, grandparents, and everyone in the 

family, but most especially her great grandmother  Velta Kukainis. 

 
  



Regnārs Elvis Haydin 
 

Baptized April 24, 2016 

 
 

No sirds apsveicam Regnāra vecākus Eviju un Brian, viņa māsiņu Kiāru, viņa krustvecākus Agnesi 
Rutkovsku un Frank Ledezma.  Lai Dievs svētī un vienmēr gādā par Regnāru un viņa ģimeni.  We 

congratulate Regnar’s family and friends on the day of his baptism.   
May the Lord bless him and all who love him and rejoice with us this day! 
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S Ē R U   Z I Ņ A S 

 
SUSAN EZERIŅA  “Suzy” 

 

dzimusi 1965. gada 7. oktobrī 
mirusi 2016. gada 22. martā 

 
No sirds izsakām līdzjūtību sērojošai mātei Inesei, māsai Skaidrītei Nancy ar vīru Dean, Ivaram 
Hunter, ģimenes locekļiem un daudziem draugiem.  Dievs lai mierina sāpēs, Kristus lai atjauno 

Augšāmcelšanās cerībā un Svētais Gars lai sirdīs pilda to tukšo vietu, ko Suzy’s aiziešana ir atstājusi.  
Kristus ir mūsu Labais Gans.  Viņš savām avīm, jēriņiem ir solījis:   

“Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņās nemūžam neies bojā,  
un neviens tās neizraus no manas rokas.:”  (Jņ. 10:28) 



AUSMA ŠĻAUKSTIŅA 
 

dzimusi Frīdemane 
 

dzimusi 1932. gada 14. februārī 
 Briņķos, Jelgavā, Latvijā 

mirusi 2016. gada 31. martā 
Milvokos, A.S.V. 

 

Viņu dziļā mīlestībā piemin meita Kaija ar vīru Lance, meita Saulvija, mazbērni Tālis un Krista, 
mazmazbērni, ģimenes piederīgie un draugi.  Lai viņai ir miers Kristus apsolītā mūžīgās dzīvības 
valstībā, kur, ticam, viņa tagad ir ar savu meitu Selgu, vīru Elmāru, ar vecākiem, māsu, brāli un 

citiem piederīgiem, kas pirms viņas devās mūžībā. 
Lai Kristus miers dziedina serojošās sirdis. Fotogrāfija ir no Ausmas Šļaukstiņas dārza. 

 
Vīst rozes kapu kalnā klusi, 
Drūp pieminekļi, krusti lūzt. 
Sirds atminēt nav piekususi  
No vaiga as’ras nenožūst. 

Viens dārgums sirdī apslēpts dus: 
Dievs bija, ir un mūžam būs! 
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Pēc mācībām pirmo reiz Svēto Vakarēdienu  
saņēma seši Kristus sekotāji: 

 

Markus Briedis, Eric Gama, Lūkas Kākulis, 
Anna Strautmanis, Aleksandrs Šlesers, Larisa Šlesere.  

 



  
 

 „Redzi, Kungs, še mēs esam un tie bērni, ko Tu esi devis. 
Svētī tos patiesībā; Tavs vārds ir patiesība. 

Pasargi tos. . . un paslēp tos savu spārnu pavēnī.” 
 

TO HELP YOU PLAN! 
Please join us on May 7th at 10:30 at the Latvian House for our annual Spring Festival, the 

65th anniversary celebration of the Milwaukee Latvian School, and the graduation ceremony 
of six of our students!  Lots of fun and good fellowship!   

English worship will be on May 15th  

June 5th please gather at 12:00 for our annual “Name Tag” Sunday! 
Bilingual worship led by our members will be followed by many shared activities  

for our children and a picnic for us all!!  Please, bring your friends and join us as we thank God for 
the gifts He multiplies so graciously throughout the summer season.  

Come and see the new meditation garden created in a space formerly unused. 
 

 
 

English worship will be on June 12th  
(please note this is NOT the usual third Sunday of the month). 

English worship will be on August 14th  
(please note this is NOT the usual third Sunday of the month). 

On Sunday, August 28th we will meet at 10am for a short prayer and then clean the church. 
Our annual Memorial Service in Latvian at 11:00 Wisconsin Memorial Park will also NOT be 

on the last Sunday of the month, as it usually is, but on August 21st.   



Dear parishioners, 
So many of the changes in the calendar are due to my obligations as LELCA’S Archbishop.  On 
May 19th I will begin my travels to Europe.  First attending the Synod of our Church in Great 
Britain, I will then head to Dublin to meet and greet the newest of our Latvian Lutheran 
congregations!   Then it is off to Germany, where I will participate in their gathering of Pastors and 
Church leaders, as well as ordain Rasma Gundega Ievina as a Deacon in LELCA (Latvia’s 
Evangelical Lutheran Church Abroad).  On May 28th I travel to Riga.  I hope to serve in our 
congregations there, then lead the first LELCA Synod in Latvia!   
That historical event will take place on May 31st and June 1st.  Please, keep us in your prayers.  We 
are have been called upon to create this new branch of Christ’s Church by those who deeply believe 
and long to serve Christ and  freely share His Gospel of redemption, forgiveness, grace, joy, love, 
and peace often understanding it in a way reminiscent of Paul’s affirmation in Galatians 3: 23– 28. 
Having established how the Law God granted to His children brought Christ to us, Paul wrote of 
the way faith in Christ unlocks, as if, the gates of salvation to all:  

“Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith  
that was to come would be revealed.  So the law was our guardian until Christ came  

that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian.  
 So in Christ Jesus you are all children of God through faith,  for all of you who were baptized into Christ have 

clothed yourselves with Christ.  There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and 
female,  for you are all one in Christ Jesus. 

After the Synod that will establish a structured presence in Latvia, I will participate in the Synod of 
Latvia’s Lutheran Church.  One of the most important issues they will address will be voting upon a 
resolution that proposes to modify the by-laws of ELCL (Evangelical Lutheran Church in Latvia).  
If the resolution passes, ELCL’s constitution would be amended so as to restrict the ordained 
ministry to men.  Since his Consecration in 1993 Archbishop Janis Vanags has consistently 
reaffirmed his opposition to the ordination of women.  If ELCL votes to amend its constitution, it 
would signal its willingness to ignore the Lutheran World Federation’s accepted Gender Justice Policy, 
as well  
as the tradition of ordaining women that the ELCL’s former Archbishop Matulis initiated by 
ordaining women in Latvia in 1985!  Last year we celebrated the 40th year anniversary of the 
ordination of women in Latvia with Rev. Vaira Bitēna, who was one of three women ordained 
August 23, 1985. Archbishop Matulis served during the years of Communist Occupation, his vision, 
however, was far reaching, indicative and reflective of a theological understanding of the Gospel of 
Christ that was inclusive of all, men and female, who had been found to have truly been called by 
the Holy Spirit, appropriately educated and prepared to serve as Pastors.  Let’s keep praying and 
asking that God guide the work we do, the decisions we make.  Let us all keep praying that God 
continue to protect and bless Latvia, this country, so many nations and children challenged by 
events beyond their control.   
Thank you for accompanying me on this, and every journey.  Returning on June 5th, I will head to 
Garezers for “Draudžu dienas”, preaching on June 12th.  Then I will teach at the Latvian high school 
from July 25th until August 6th.  I will lead the worship service on Volleyball weekend July 31st.  
Returning for a few weeks to time together with you, I will travel to Sweden for the Consecration of 
one of their new Bishops on August 28th.   
We hope we can make everyone aware of our schedule as soon as possible so that we all can plan 
accordingly.  God bless you as you are restored by the gifts multiplied by  Spring and Summer.   If 
you should struggle to keep up with what God’s blessings, perhaps the words Michel de Montaigne 

will help:   “Permit nature to have her way; she understands her business better than we do.”    



I keep you in my prayers whether I am near or far. 
“I thank my God every time I remember you.  In all my prayers for all of you, I always pray with 

joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, (Phil.1:3-5) 
 

Yours in Christ, 
Pastor  +Lauma 

 
 
 

 



PĒC GADA 
Archibīskapes ziņojums par LELBĀL Misijas Fonda darbību kopš 2015. gada 19. aprīļa 

 

Paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti  Misijas  Fondam 
pēc  tam,  kad  tika  segti  Konsekrācijas  dievkalpojuma  izdevumi. Līdz ar saviem ziedojumiem, jūs, mūsu 
LELBĀL draudzes un draudžu locekļi, dāvinājat iedrošinājumu mūsu darbam!   Konsekrācijas 
dievkalpojuma viesi tika ļoti jauki uzņemti un palika pāri tas, kas tika 
ieguldīts jaunizveidotā LELBĀL Misijas Fondā.  LELBĀL Virsvalde izstrādāja Fonda darbības noteikumus, 
kas pievienoti ziņojumam. LELBA pārvaldes paplašinātā  sēdē šī gada martā LELBĀL kasieris Ivars 
Petrovskis  iesniedza  sekojošo  ziņojumu:  
 

KONSEKRĀCIJAS DIEVKALPOJUMA ZIEDOJUMI UN IZDEVUMI/MISIJAS FONDA DARBĪBA 
par 2015.g. un 2016.g. līdz 1. martam 

 

ZIEDOJUMI - 2015.g. no draudzēm, organizācijām, firmām un privātām personām $41,978.85 
 

IZDEVUMI - 2015.g. Konsekrācijas dievkalpojumam, pieņemšanai un dažādiem  $12,184.11 
                                    saistīti ar Konsekrācijas pasākumiem  
ATLIKUMS   Misijas Fonda dibināšanai        $29,794.74  
 

MISIJAS FONDA  Izdevumi 2015.g. 
1.   Ceļa izdevumi mūsu Latvijas mācītjājiem  $400.00   
2.   Māc. G. Bērziņam ceļojums uz Īriju   $660.00   
3.   Dažādi (pārsūtīšanai)    $   35.00          $1,095.00   
 

ATLIKUMS UZ 2016. GADU        $28,699.74  
 

Pateicos kasierim par darbu. Mēs esam ceļā,  arvien meklējam jaunas iespējas paplašināt Misijas Fonda 
darbu un tādēļ no sirds aicinu ziedot un tā atbalstīt LELBĀL darbu gan Īrijā, gan Latvijā, gan tur,  kur aug 
latviešu skaits.  Būsim līdzceļotāji Kristus garā.  Ceram, ka pievienotā skrējlapiņu palīdzēs iesaistīt 
ziedotājus.  Paldies Tijai Abulai par tās sagatavošanu.  Ceram uz jūsu līdzdalību, idejām un pāri visam, 
jūsu lūgšanām. 
 

Pirms dažām dienām pagāja gads kopš daudz bijām kopā  Konsekrācijas dienā.  Atgriezos Mt. Zion un 
Dievam pateicos par Viņa žēlastību un jūsu atbalstu, lūgšanām un darbu! Jūs esat līdz ceļojuši, līdz lūguši, 
līdz kalpojuši! Dievnamā staigājot  aptvēru, cik tomēr īss bija ‘ceļš’ ko biju staigājusi no durvīm līdz 
altārim.  Pirms gada tas tiešām likās ļoti garš!  Vai tas tāpat kā notiek ar laiku?  No sākuma gads, kas stāv 
priekšā, liekas pietiekāmi garš, lai veiktu to, kas iecerēts.  Gandrīz vai nemanot pienāk tā noslēgums!  Un 
aptveram, cik tas bijis īss,  cik daudz palicis nepaveikts.  Un tomēr Dievs dāvina rītdienu un atklāj, kā Viņš  
ir vadījis arī pagājušā gadā, kamēr mēs kopā esam centušies nojaust, kas Viņa prāts mūsu Baznīcai.  
Domāju, tas bieži atklājās caur jums, kas Kristus mīlestībās Garā  uzticīgi turpiniet tik kalpot savās 
draudzēs un dzīvē.  Paldies! 
 

Uz priekšu raugoties, ziņoju, ka  būšu Lielbritānijā  20. un 21. maijā, kad tur notiks Sinode  Tad došos uz 
Īriju.  Jaundibinātā draudze Īrijā ir lūgusi  viņus uzņemt LELBĀL.  No Dublinas došos uz Vāciju, lai 
piedalītos apgabalu garīdznieku  konferencē, kuŗas dievkalpojumā 
diakona amatā tiks ordinēta Rasma Gundega Ieviņa.  Lai Dievs svētī!  Tālāk uz Rīgu, kur 
līdz  ar  prāv. emer. Kārli Žolu vadīšu LELBĀL Latvijā dibināšanas Sinodi 31. maijā un  
1. jūnijā.  Būs klāt arī  LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš.  Kopā ar viņu piedalīšos LELB 
Sinodē,  



3. un 4. jūnijā.  Ar Dieva palīgu atgriežoties mājās, drīz došos uz LELBA Draudžu dienām, 9. jūnijā, 
Gaŗezerā.   
 

Centīsimies arvien jūs informēt par mūsu darbību -  kā rakstos, tā mājas lapā.  Paldies Prezidija un 
Virsvaldes locekļiem, arch. Emer. Rozītim, Milvoku draudzei, māsām un brāļiem Kristū,  Tijai Abulai, un 
ģimenei par labo sadarbību!   Lai Dievs svētī  un  pasargā  Latviju, mūsu Baznīcu, un ik katru Dieva bērnu, 
un  jo sevišķi tos, kas dzīvo nedrošībā vai bailēs.  Būsim vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā, un  lugšanās šajā 
pārmaiņu pilnā laikā.  Kur un kā  vien iespējams,  būsim Tā acis, balss, sirds un rokas, Kas mūs ir aicinājis 
kalpot Viņa vīna kalnā, mūsu misijas laukā.   “Jūsu Aicinātājs ir uzticams, Viņš arī darīs!”  (I Tes. 5:24)  
Viņa žēlastība lai ir ar mums visiem. 
 

Kristū vienota ar jums,  

+ Lauma 

 
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL)  

MISIJAS FONDA NOTEIKUMI 

LELBĀL  Misijas fonda  uzdevums  ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas 

dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur,  kur kāda 

LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL 

draudze.  

Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī.   Lūgumi 

pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des 

laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.     

Saņemtos lūgumus izvērtē  LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu 

vairākumu.  Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši  informē 

LELBĀL Virsvaldi.   

Misijas fonda finances pārbauda LELBĀL Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL 

Virsvaldes plenārsēdes laikā.  

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt: 

 ceļa izdevumiem; 

 garīdznieku atbalstam, kas kalpo tur, kur nav vēl draudzes, vai tur, kur draudzes 

nespēj atlīdzināt garīdznieka/-ces izdevumus un/vai honorāru;  un/vai jebkādam 

citam kristīgas misijas pasākumam.    

Archibīskaps/-e katra gada aprīlī  izsūta ziņojumu visām  LELBĀL draudzēm un 

garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra 

piešķīruma summu un saņēmēju. 

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu,  nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma 

lēmums. 

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī 

 





  
LELBAs Draudžu Dienas — 40 gadu ceļojums 

 

1975. gada augustā, Gaŗezerā, Latviešu ev. lut. Draudžu Apvienība Amerikā pārveidojās par 

Sinodi — Latviešu ev. lut. Baznīcu Amerikā (LELBA). Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika pirmās 

LELBA Draudžu dienas (LDD).  Bija skeptiķi, kas par šāda apmēra mūsu Baznīcas pasākuma 

izdošanos šaubījās, bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziāzismu. Visu nedēļu garā sarīkojumā 

piedalījās 552 reģistrēti dalībnieki, un nedēļas nogalē to skaits biaj pāri 800. LDD korī vien bija 

ap 200 dziedātāji un Tedis Zieriņš ar palīgiem ieguva ap 600 parakstus peticijai Aizputes baptistu 

draudzes mācītāja J. Šmita labā. 

 

Pēc LDD, māc. Jānis Strautnieks mēnešrakstā CEĻA BIEDRS rakstīja: " Un pats Dievs deva 

jauku, labu laiku, kaut netrūka pērkonu un lietus gāžu pastarpām. Vai būtu par daudz vēlēties, lai 

Draudžu dienas rastu atkal atkārtojumu un nenāktos uz to ilgi gaidīt". 

 

Un, ilgi nebija jāgaida. Kopš tā gada LDD, ar izņēmumiem, ir notikušas ik pāris gadus. 

Pagājušajā vasarā vajadzēja atzīmēt LDD 40. gadskārtu, ko atlika, lai nebūtu konfliktā ar 

Gaŗezera 50 gadu pastāvēšanas svinībām. Jubilejas atzīmēt nekad nav par vēlu!  

 

Šogad, no 9. līdz 12. jūnijam Gaŗezerā, ieskaitot trīs lokāla rakstura, notiks jau divdesmit 

trešās LDD.  Sākot ar pirmajām Draudžu dienām 1975. gadā, Gaŗezerā, tās ir notikušas no 

Atlantijas okeāna austrumos līdz Klusam okeānam rietumos un no Ontario provinces ziemeļos 

līdz saulainajai Floridai dienvidos. Visbiežāk draudžu dienas bija Gaŗezerā (8) un Katskiļos (4). 

Īpašas LDD notika 1990. gadā, daļēji uz kuģa Rīgas ostā, jo baznīcas darbība pilsētā vēl bija 

ierobežota. Tā kā ar kuģi aizveda lielāku daudzumu banānus, tās tika dēvētas par "banānu kuģa" 

draudžu dienām. 

Pirmo LDD Darba prezidijā bija prāvests J. Turks un Veinbergs un mācītāji J. Cālītis,        I. 

Gaide, A. Piebalgs un V. Vārsbergs, un rīcības komitejā Vidienes draudžu darbinieki.    

 

Tajā laikā daudz tika domāts par latviešu Baznīcas, un visu mūsu nākotnes izredzēm. Šinī 

kontekstā arī LDD mude bija: "Dieva aicinājums mūsu tautai - pagātnē un tagad", ar jautājumu, 

kas mēs esam — "svētceļnieki, vai klaidoņi?".  Šķiet, ka vēsturisko pārmaiņu skatījumā, šim 

jautājumam atbildes arī vēl šodien var būt dažādas. 

 

No oriģināliem Draudžu dienām veidotājiem mūsu vidu kalpo vairs tikai divi — Juris Cālītis, 

Latvijā un Ivars Gaide, Kanadā. Sagaidāmais dalībnieku skaits ne tuvu nelīdzinās pirmajām 

Draudžu dienām. Tās nav vairs nedēļas garumā un tagad pārsvarā sagaidām tikai pensionārus. 

Arī pats draudžu dienu raksturs, vadību pārņemot vidējās paaudzes mācītājām, ir mainījies. 

Izņemot pirmās LDD, par programmu un tās izkārtojumu atbildīga ir Evaņģelizācijas nozares 

vadītāja ar palīgiem no vietējām draudzēm. Galvenie lektori tiek aicināti no Latvijas Baznīcas 

garīdznieku vidus. Samazinot garās lekciju sērijas ir rasta iespēja nodarbību dažādībai un 

plašākai apmeklētāju līdzdalībai. Kaut arī vairāki garīdzniecības tradicionālisti to ir kritizējuši 

dalībnieku atsaucība ir bijusi pozitīva. 

 



Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors būs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards 

Rozentāls. Lekciju temats — "40 gadi un tālāk". Protams, būs dievkalpojumi, koris, rīta un 

vakara lūgšanas, pārrunas, nodarbības bērniem (ja būs pieteikti bērni), šķēršļu gājiens, LELBAs 

40 gadu jubilejas svinības, vakaru aktivitātes, dziesmas un sirsnīga sadraudzība. Bībeles 

pusstundas vadīs pirmo draudžu dienu dalībnieks, tanī laikā vēl teoloģijas students, prāv. emer. 

Fritz Kristbergs.  

 

Evaņģelizācijas nozares vadītāja, māc. 

Gundega Puidza, aicina agrākos LDD 

dalībniekus paredzētai izstādei iesūtīt īpašas 

fotogrāfijas un atmiņas par iepriekšējām Draudžu 

dienām. Lūdzu tās sūtīt Jurim Pūliņam 

elektroniski uz pulinsaj@comcast.net, vai pa 

pastu - 9531 Knolltop Road, Union, IL 60160. 

Juris Pūliņš 
 

Pielikumā 2 pirmo Draudžu dienu uzņēmumi 

(foto: M. Namatēva)  
1. Atklāšanas dievkalpojuma gājienā krustu nes 

stud. teol. Fritz Kristbergs.  
2. Dievkalpojumu vada prāv. J. Turks, archib. A. 

Lūsis un māc. A. Piebalgs 
 

 

 



   
 
 

REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2016 

2016. g. 9. – 12. jūnijs 
 

Draudžu Dienu dalības izmaksas: 
 

DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas) 
Vienai personai 

$120 uz visām dienām 
 $100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena) 
 $80 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena) 
 $50 par vienu dienu 
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu 
No 12-18 gadiem $25 
 

Naktsmājas $50 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Gaŗezera biroju (269-244-5441) vai 
garezers@garezers.org. 

Katrā istabā ir 2-4 gultas. 
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam rezervācijas nokārtot Gaŗezera birojā. 
 
Trejupes pilsētā arī pieejamas viesnīcas: 



 

Holiday Inn Express & Suites Three Rivers; 1207 W. Broadway, Three Rivers MI 49093 
(269-278-7766). Tīmekļa lapa: 
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/three-rivers/thivr/hoteldetail 

 

Super 8 Three Rivers; 689 Super 8 Way, Three Rivers, MI 49093 US (269-279-8888). 
Tīmekļa lapa: http://www.super8.com/hotels/michigan/three-rivers/super-8-three-
rivers/hotel-overview 

 

Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, ieteicam ielidot Kalamazū lidlaukā. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

  

Pieteikšanās veidlapa: 
 

Vārds, uzvārds 
____________________________________________________________________ 
 

Adrese 
______________________________________________________________________
____ 
 

Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese 
_____________________________ 
 

Draudzes nosaukums un pilsēta 
______________________________________________________ 
 

Ieradīšos ar auto _______  ar lidmašīnu _________ 
          Lidojuma diena/laiks 
____________________________________________ 
 
 

Lūdzam nosūtīt  pieteikšanās veidlapu kopā ar samaksu līdz 10. maijam 
Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-

202-8416); 
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2016. 

 (Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, facebook.com un draudzēs pēc 
pieprasījuma.) 

 

Informācija pie: 
LELBA Evaņģelizācijas nozares vadītājas - māc. Gundegas Puidzas 

puidza@yahoo.com, 708-453-0534 vai 
Silvijas Kļaviņas-Barshney skbdesign1@yahoo.com, 872-301-6638. 

 

 

http://www.lelba.org/
mailto:puidza@yahoo.com
mailto:skbdesign1@yahoo.com


 
 

 
 
 

Milvoku apvienotā     BRUSUBĀRDAS – DZIMTENES KOŖA 

 

Pavasara KONCERTS 
 

SESTDIEN, 2016. gada 4. jūnijā - 6:00 vakarā 

Milvoku Latviešu Namā - ieeja $20. 

Saviesīgais vakars ar azaidu ieskaitīts!  Ieeja jauniešiem līdz 16. g.v. brīva! 
 
 

The Milwaukee BRUSUBĀRDAS – DZIMTENES CHOIR 
invites you to their annual  

SPRING CONCERT 
 

SATURDAY, June 4, 2016 – 6:00 PM 

Admission $20 - Includes dinner - 16 and under FREE 

 

Milwaukee Latvian House 8845 W. Lynx Avenue Milwaukee 



Fundraiser for Mothers in Latvia 
 

 This past Sunday morning was yet another reminder of how giving the Milwaukee 

community truly is. The Milwaukee Latvian Holy Trinity Lutheran church held a mock baby 

shower as a fundraiser for “Mīlestība mammām” (“Love for Mothers”). “Mīlestība mammām” is 

a project developed by a group of Gaŗezers students, whom I (Ūve) was lucky enough to be a 

part of, to help new mothers in Zemgale that may otherwise not be able to support their children. 

We will travel as a group to Latvia this summer in August to distribute diapers, formula, 

strollers, or children’s books. Pastor Dāgs Demandts, the amazing coordinator behind this effort, 

has been working on projects like this one with other students for several years. He organized 

“Lai rit” (“Let’s Roll”), “Būsim gudri” (“Let’s be Smart”), and “Priecīgas pēdas” (“Happy 

Feet”). Without his leadership, these projects would be impossible. With that said, it would also 

be impossible without the support of the community!  

On Sunday, the church basement was decorated with blue and pink streamers and 

colorful balloons. The ladies guild prepared themed snacks and sweets to add to the festivities. 

The event was a success raising $1,150! A previous fundraiser (pancake dinner) and a donation 

from the church raised the total to $2,928. These funds were added to the project’s coffers to be 

used for the trip in August. Thank you! 

 

 

 

Draudze atbalsta “Mīlestība mammām” projektu 

 
 Pagājušais svētdienas rīts bija vēl viens atgādinajums, cik Milvoku sabiedrība ir devīga. 

Milvoku latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze sarīkoja pūra talciņu/”lietutiņu,” lai atbalstītu 

LELBA projektu “Mīlestība mammām.” “Mīlestība mammām” ir projekts, ko izgudroja pulciņš 

Gaŗezera vasaras vidusskolas skolnieces un laimīgā kārtā es (Ūve) biju viena no tām! Šis 

projekts atbalstīs jaunas mātes Zemgalē, kas citādi nevarētu gādāt par saviem bērniem. Mēs kopā 

ceļosim uz Latviju augustā un izdalīsim autiņus, piena formulu, ratiņus un grāmatas. Mācītājs 

Dāgs Demandts ir apbrīnojamies koordinātors šim projektam. Viņš ir piestrādājis citiem 

projektiem ar skolēniem iepriekšējos gados. Viņs izkārtoja “Lai rit,” “Būsim gudri” un 

“Priecīgas pēdas” projektus. Šie projekti nebūtu izdevušies bez viņa vadības - bet arī ne bez 

dāsna sabiedrības atbalsta! 

 Svētdien mūsu baznīcas lejas telpa bija izgreznota ar rozā un zilām dekorācijām un 

baloniem. Dāmu komiteja sagādāja piemērotas uzkodas un saldumus. Sarīkojums izdevās un 

klātesošie saziedoja $1,150! Draudzes ziedojums un ienākumi no iepriekš rīkotām pankūku 

vakariņām palīdzēja, lai kopsumma sasniegtu $2,928! Līdzekļus nodevām kopējai projekta kasei 

augusta ceļojumam. Draudzes locekļi arī noziedoja drēbes, spēļmantas un citas mantas bērniem, 

ko draudze nodos Children’s Hospital of Wisconsin.  

 Paldies visiem par Jūsu atbalstu un līdzdalību! 

 

Ūve Strautmane un Astrīda Kaugars 
 
 

  



Mīļā Milvoku dāmu komiteja, 

Sirsnīgs paldies par Jūsu ziedojumu LELBA jaunatnes nozares projektam “Mīlestība mammām”.  

Šis ir tik vērtīgs projekts, ko atbalstīt. 

 

Pateicos visām dāmām par viņu lielo darbu, kā arī pateicamies visiem pankūku ēdājiem un viņu 

ziedojumiem.  Ar kopīgiem spēkiem un Dieva palīgu mēs patiešām varam lielus un varenus 

darbus darīt! 

 

Baiba Liepiņa 
LELBA t/l kasiere 

 

 

MĀRAS TIRGUS/MARA’S MARKET 
Our church rummage sale 

2016.gada 19.– 21.augustam 
August 19 – 21, 2016 

Taupiet Jūsu dārgumus!/Save your treasures! 
Variet vest lietas uz baznīcu. Novietojiet dzeltenā lejas istabā. Šo gadu 

atkal nepieņemam pieaugušo drēbes – bet pieņemam visus mēteļus.     
You may bring your items to church now. Please leave them in the yellow 

room, lower level. We are not accepting adult clothes. We will accept all coats. 

                                                                                          
 



DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
 

8. maijā  Ginta Ose, Miķelis Abuls   Māris Rūķis 

15. maijā  Aina Venta, Andrejs Junge   Dave Steingart 

22. maijā  Ivars Zušēvics, Zīle Rudzīte   Kārlis Rudzītis 

5. jūnijā  Gunārs Vilciņš, Dainis Sīka   Pēteris Burğelis 

12. jūnijā  Kaija Zušēvica, Monika Veldre  Dave Steingart  

14. jūnijā 7:00 vakarā Vitauts Beldavs, Laura Beldava  Valdis Kaugars 

19. jūnijā    Zīle Rudzīte, Miķelis Abuls   Pēteris Burğelis 

26. jūnijā  Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks  Kārlis Rudzītis 

3. jūlijā  Gunārs Vilciņš, Dainis Sīka   Valdis Kaugars 

10. jūlijā  Ivars Zušēvics, Edvīns Erkmanis  Māris Rūķis 

17. jūlijā   Laura Beldava, Vitauts Beldavs  Dave Steingart 

24. jūlijā  Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš  Pēteris Burğelis 

7. augustā  Monika Veldre, Aina Venta   Kārlis Rudzītis 

14. augustā  Eriks Krūmiņš, Ginta Ose    Valdis Kaugars 

21. augustā  Ivars Zušēvics, Kaija Zušēvica  Māris Rūķis 

4. septembrī  Andris Jaunbērziņš, Edvīns Erkmanis Pēteris Burğelis 

11. septembrī  Māra Rītere, Andrejs Junge   Kārlis Rudzītis 
 

 
 

 

Daugavas Vanagu ziņas 
 

Daugavas Vanagu Milvoku apvienības gada sapulce notika 2016. g. 14. februārī, plkst. 12:00, 

baznīcas telpās. Uz nākošo gadu valdē tika ievēlēti: 

 

 Andris Kursietis  

 Ēriks Kākulis 

 Ildze Rudzīte 

 Ivars Zušēvics  

 Lauris Rožkalns 

 Kaija Petrovska 

 Ērika Blija 

 Līga Strykowski 

 Vincents Dindzans 

 Ingrīda Seraphim 

 Ruta Mudlaff 

  

Revidenti: 

 

 Guntis Lauzums 

 Sandra Medne   

 Āris Peniķis   

 Voldemārs Rudmanis 

 

Pēc 13 pavadītiem gadiem apvienības kasiera amatā, Ivars Zušēvics atkāpās un viņa vietā kā kasieri 

ievēlēja Lauri Rožkalnu. Ivars paliks valdē kā kasiera palīgs. Tāpat pēc ilgiem gadiem revizijas 

komisijā, Voldemārs Rudmanis neatjaunoja savu kandidatūru. Liels paldies Ivaram un Voldemāram 

par nesavtīgu darbību par labu apvienībai. Paldies arī visiem valdes locekļiem un revidentiem, kuri ir 

kalpojuši Milvoku DV apvienībā 2015. gadā, un par Jūsu piekrišanu turpināt strādāt mūsu 

organizācijas vadībā! Paldies, Lauri, par piekrišanu uzņemties kasiera amatu! 



______________________________________________________________________________ 

 

Sestdien, 2016. g. 12. martā, Latviešu Namā, DV Milvoku apvienība rīkoja Latviešu Leģiona atceres 

sarīkojumu. Sarīkojums sākās ar Svētbrīdi, kuru vadīja Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības 

Draudzes priekšniece, Sandra Kalve. Kupls skaits vietējie DV biedri un organizācijas atbalstītāji, kā 

arī ciemiņi no Čikāgas, noklausījās viņas iedvesmojošos vārdus, un kopīgi nodziedāja himnu “Ak 

dodi, Kungs”, kura beidzās ar vārdiem “No jauna sveicot brīvo Latviju”. Sarīkojumu vadīja 

apvienības priekšnieks, Andris Kursietis, kurš savā uzrunā atskatījās uz vēstures notikumiem pirms 

70 gadiem, kad 1945. gadā Latviešu leģionāri cīnījās Kurzemes lielkaujās, kā liktenis bija lēmis beigt 

karu zaudētāju pusē, un līdz ar to kā viņi zaudēja savu Tēvzemi, Latviju. Daudziem leģionāriem 

neiznāca redzēt no jauna brīvu Latviju, viņi nolika savas dzīves kaujas laukā vai Gulaga nometnēs. 

 

Tie, kas pārdzīvoja likteņa nelaimes un šodien dzīvo neatkarīgā Latvijā, cīnās ar veselības kaitēm, 

kas bieži ir sekas no kara laika ievainojumiem jeb krievu nometnes ellišķīgiem apstākļiem. Ir DV 

pienākums viņiem palīdzēt, un to arī DV organizācija dara. Kursietis pateicās visiem ziedotājiem un 

leģionāru atbalstītājiem un izlasīja izvilkumus no bijušā leģionāra Georga Tomiņa pateicības 

vēstules, kura tika atsūtīta ASV Vanagiem un Vanadzēm. Šī vēstule ir tikai viena no simtām 

līdzīgām, un skaidri parāda mūsu veterānu vajadzības: 

„Vēlos sirsnīgi pateikties visiem ārzemju latviešiem kuri palīdz vēl dzīvajiem leģionāriem un 

Latvijas brīvības cīnītājiem šeit Latvijā saņemt vajadzīgos medikamentus. Mana penzija nedod 

man iespēju iegādāties visas nepieciešamās zāles, jo ar katru gadu veselība kļūst vājāka. Esmu 

94 gadus vecs un ļoti slikti redzi... Ar cieņu un dziļu pateicību, bijšais leģionārs Georgs Tomiņš.„ 

Svētbrīdi vadīja draudzes priekšniece, Sandra Kalve                              Uzrunu deva apvienības priekšnieks, Andris  

                    Kursietis 

     Foto: E. Kākulis 
 

Pēc uzrunas sarīkojuma apmeklētāji nodziedāja DV himnu un ar ziediem godināja klātesošos 

leģionārus un citus bruņoto spēku veterānus. Sekoja lielisks vijoles koncerts kuru sniedza Ernests 

Brusubārdis IV ar Stephanie Lippert klavieru pavadījumu. Vakars beidzās ar bagātīgu azaidu, par 



kuru rūpējās mūsu čaklās Vanadzes. Liels paldies visiem kuri palīdzēja rīkot un izpildīt šo 

sarīkojumu!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: E. Kākulis 
______________________________________________________________________________ 

 

Daugavas Vanagu Gunāra Astras piemiņas-patiesības fonds ir izdevis grāmatu “Gunārs Astra. Un 

Citi” (redaktori: Austris Grasis, Ieva Freinberga). Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam 

Gunāram Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi 

konkursos:  

- Trešā atmoda Latvijā,  

- Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  

- Vēstule Gunāram Astram.   

 

Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku 

pētījumi un Gunāra Astras lēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri 

trimdā – liecības par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās 

pusēs. Tātad – grāmata ir rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību. 

 

Grāmatu var iegādāties no DV CV Pārstāvniecības Rīgā, jeb to pasūtot izdevniecības Drukātava 

mājas lapā:  https://drukatava.lv/bookshop/product/gunars-astra-un-citi/ 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies. 

Andris Kursietis 
 

 

 

https://drukatava.lv/bookshop/product/gunars-astra-un-citi/


Ziedojumi / Donations 
 

DRAUDZES VĒSTĪM: Alfrēds & Skaidrīte Dundurs, Ivars Petrovskis KOPĀ $60. 
LONIJAS STĀKS PIEMIŅAI (Talciniekiem): Tija & Miķelis Abuls, Alda & Pēteris 
Avens, Vitauts & Māra Beldavs, Aija Burģelis, Dagnia Edgar, Edvīns & Dzintra 
Erkmanis, Thedy & Scott Harrill, Horsen family, Silvija Hunt, Ruta Inveiss, Anda Junge, 
Roberts Junge, Vita Kākulis, Milda Kalve, Valdis & Sandra Kalve, Guntis Lauzums, Ruta 
Mudlaff, Armīns Muižnieks, Jānis & Aija Ozoliņš, Eduards & Kaija Petrovskis, Ivars 
Petrovskis, Ojārs & Rita Rēpiņš, Māra Rīteris, Hilda & Visvaldis Rumpēteris, Ingrīda 
Seraphim, Pēteris & Anita Siltumēns, Jānis & Sigrida Stāks, Mārtiņš & Luana Stāks, 
Peter & Althea Stāks, Andrew & Irene Stasiuk, Vilnis & Maija Strēlnieks, Aina Venta, 
Velta Vizulis, Tom & Nancy Wharton, Ivars & Lauma Zušēvics  KOPĀ $1965. 
OSVALDA MOKA PIEMIŅAI: Oswald & Joann Moks $170. 
AUSMAS ŠĻAUKSTIŅAS PIEMIŅAI: Vitauts & Māra Beldavs $25. 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
 
Draudzes vārdā, 

Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un 
fotogrāfijas, “copy/paste” gatavībā līdz 2016. gada 15. augustam uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 

mailto:inta.veldre@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIAN EV. LUTHERAN      Non-profit Org. 

HOLY TRINITY CHURCH IN MILWAUKEE   U.S. Postage 

1853 N. 75TH STREET      Milwaukee, WI 

MILWAUKEE, WI 53213-2223     Permit No. 5021 

 

CHANGE SERVICE REQUESTED 

 

 

 

 

PRINTED MATTER 


