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FEBRUĀRIS
Arturs Voitkus
TU – DIEVA DĒLS
Tu – Dieva Dēls. Tu – svētā gaisma.
Tu – ceļš, pa kuru visiem iet.
Tu tas, kas uzvar nāves baismu,
Tu tas, kas taisnu tiesu spried.
Tu – vīna koks. Tu – maize svētā,
Mums Debestēva novēlētā.
Tu – labais gans, kas drošā vietā
Ved avis, kad tām briesmas draud.
Tu stāvi klāt mums mūža rietā,
Tu glāsti to, kas as’ras raud.
Tu tikai mīlu sirdī nesi,
Tu – viņas kalps un valdnieks esi.

Tu biji jau kopš pirmām dienām,
Tu būsi, viss kad pīšļos grūs.
Tev pils ir celta zvaigžņu sienām,
Tavs tronis – krusta kalnā būs...
Tu – Dievs un cilvēks, brīnums svētais,
Tu – Dieva sūtnis izredzētais.

Nr. 2

Draudzes dzīve februārī
Svētdien, 4. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība.
Svētdien, 11. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika sestā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Šajā svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Dziedās kora
sieviešu ansamblis. Sekos sadraudzība. Plkst. 12:30 dāmu saimes gadskārtējā sapulce.
Ceturtdien, 15. februārī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs.
Svētdien, 18. februārī, plkst. 11:00 – Gavēņa laika pirmā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Dziedās
koris. Sekos sadraudzība. Plkst. 12:30 draudzes gadskārtējā sapulce.
Svētdien, 25. februārī, plkst. 11:00 – Gavēņa laika otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu un draudzes darbinieku ievešana amatā. Mūzicēs Tīna un Dzintars Josti.
Sekos sadraudzība un stāstījums par Jelgavu (skat. reklāmu).
Otrdien, 27. februārī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs.
Bībeles stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās.
Svētdien, 4. martā, plkst. 11:00 – Gavēņa laika trešā svētdiena. Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
DIEVKALPOJUMS. Piedalīsies vīru ansamblis. Sekos sadraudzība.

SVEICAM

ANDRU ROETHLER
AR PIEVIENOŠANOS UN

VAIRI SVIĶI
AR ATGRIEŠANOS
PĒRMINDERU KALPOŠANAS GRUPĀ!

Draudzes biroja stundas
TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00
mācītājs Dāgs Demandts,
kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga.
Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais
zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans
lejasstāvam).

Pērminderu kalpošana
Svētdien, 4. feb. – S. Straumane, V. Sviķis.
Svētdien, 11. feb. – A. Vīksniņš, G. Luss, A.
Roethler.
Svētdien, 18. feb. – G. Luss, L. Dingley.
Svētdien, 25. feb. – A. Vīksniņš, A. Švalbe.

Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot
Kapernaumā, piejūras pilsētā, Zebulūna un Naftālī zemēs, ka piepildītos, ko Kungs caur pravieti
Jesaju ir sacījis: Zebulūna zeme un Naftālī zeme – ceļš uz jūru viņpus Jardānas, citu tautu Galileja;
tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma
uzaususi. – No šā laika Jēzus sludināja: “Atgriezieties no grēkiem; Debesu valstība ir klāt.”
Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus – Sīmani, sauktu Pēteris, un viņa brāli
Andreju – jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs
darīšu par cilvēku zvejniekiem.” Tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. No turienes tālāk
iedams, viņš ieraudzīja citus divus brāļus – Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni – kopā ar savu
tēvu Zebedeju laivā tīklus lāpām, un Jēzus viņus aicināja. Tūlīt, pametuši laivu un savu tēvu, tie
sekoja viņam.
Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un
dziedinādams visus slimos un vārgos.
Mateja evaņģēlijs 4:12-23
Mācītāja Dāga Demandta sprediķis
Nāciet, sekojiet man
Gaidi un redzi, ko nākamo Tramps (Donald Trump) darīs vai teiks! Pēdējā laikā mēs to esam
dzirdējuši tik daudzas reizes. Mēs dzīvojam nenoteiktībā, neziņā, mēs neesam droši, kas mums stāv
priekšā. Mēs jūtamies nedroši, bet vai tā nav bijis vienmēr?
Jēzus aicināja savus mācekļus laikā, kad Izraēlā valdīja brutāla militāra okupācija. Tauta bija zem
Romas. Tauta bija apspiesta. Un šādā laikā Jēzus aicināja šos zvejniekus, Pēteri un Andreju. Mārtiņš
Luters kļuva mūks un vēlāk reformētājs laikā, kad Eiropā notika daudzas pārmaiņas, tauta arī bija
apspiesta, īpaši garīgi. Luters ieveda savas reformas. Centrā jābūt Dieva Vārdam, ticībai un
žēlastībai. Cilvēki reformācijas laikā arī nezināja, kas viņiem stāv priekšā. 15. janvārī pieminējām Dr.
Martin Luther King Jr. dienu. Martin Luther King, mēs varētu teikt, izveidoja savu sapni par realitāti.
Viņš pamatīgi mainīja pasauli. Viņš cīnījās par cilvēku tiesībām, lai melniem cilvēkiem būtu tādas
tiesības, kādas viņiem bija solītas satversmē. Dievs viņu vadīja. Dieva Vārds viņu vadīja. Mēs lasām
Dr. Martin Luther King Jr. vārdus:
“God is at work in his universe. He is not outside the world looking on with a sort of cold indifference.
Here on all the roads of life, he is striving in our striving. Like an ever-loving Father, he is working
through history for the salvation of his children. As we struggle to defeat the forces of evil, the God of
the universe struggles with us. Evil dies on the seashore, not merely because of man’s endless
struggle against it, but because of God’s power to defeat it.” Dr. Martin Luther King kļuva par mocekli.
Janvārī atzīmējam Barikāžu dienu, mūsu brāļi un māsas stāvēja pie barikādēm pirms 27 gadiem, lai
aizstāvētu neatkarības atjaunošanu, tas bija neziņas laiks. 3 gadus pirms barikādēm nodibinājās
latviešu luterāņu mācītāju kustība „Atdzimšana un atjaunošanās”. Mērķis ievest garīgu un nacionālu
atmodu. Tajā piedalījās mācītājs Modris Plāte, Juris Rubenis, Jānis Vanags, Māris Ludvigs un citi.
Viņi bija radikāli, patiesības un taisnības meklētāji. Te, šajos piemēros, mēs dzirdam par aicinājumu.
Jēzus arī ar mums staigā. Un ko Viņš mums saka? Atbilde ir mūsu tekstā: “Nāciet, sekojiet man.”
Tagad ir tas laiks. Par spīti… NĒ! Dēļ riska! Sekojiet man! Āmen.

DRAUDZES DZĪVE
Padomes sēde janvārī
Janvāra sanāksmē apskatījām ienākumus un izdevumus no 2017. gada. Skaitļi rāda, ka draudzes
locekļi ir devīgi ziedojuši mūsu draudzei. Padome pateicas visiem ziedotājiem.
Dāmu saime ziņoja, ka Ziemsvētku tirdziņa ienākums ir bijis ļoti labs un tas ir palīdzējis segt atlikušos
virtuves remonta izdevumus. Pateicība dāmu saimei par veiksmīgo saimniekošanu!
Sakarā ar aukstumu decembrī un janvāra pirmajā pusē, gan baznīcas virtuvē, gan īres mājas
pagrabā gandrīz aizsala ūdens caurules. Milzīgs paldies baznīcas saimniekam Viktoram Konteram
par lielo darbu, lai uzlabotu situāciju! Mūsu saimnieks ziedoja daudz laika problēmu risināšanai.
Draudzes atjaunotā interneta lapa (website) – mndraudze.org – tagad ir pieejama. Tencinām Māru
Pelēci par darbu tās izveidošanā.
Nākamā padomes sēde notiks šī mēneša otrajā otrdienā, 13. februārī, pulksten 19:00. Padomes
sēdes ir atklātas, kaut gan drīkst balsot tikai mācītājs un padomes locekļi (9).
Svētrīta Zvanu redakcija
Dāmu saimes ziņas
Mīļš paldies Annai Grotānei un Mārai Zoltnerei par kalpošanu Ziemassvētku vakarā! Paldies par
sirsnīgiem smaidiem un mīļiem sveicieniem svētku vakarā.
Janvāra mēnesī pie galdiņa kalpoja Inta Grāvīte, Ilga Dulbe, Ausma Ģiga, Ilze Grotāne. Ziedus uz
altāra lika Irma Kurme un dāmu saime. Par sadraudzību rūpējās Ilga Dulbe 2x, Inta Grāvīte, Baiba
Rudzīte 2x, Rūta Beķere, Kazdangas bērnu atbalsta pusdienas, Gunda Luss, LOAM.
Ja varat palīdzēt sadraudzības stundā vai ziedot produktus, lūdzu sazinaties ar
janvāra/februāra/marta mēneša darba grupas vadītāju Ilgu Dulbi: 952-884-2628.
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei
(651-484-6046).
Lasīšanas pulciņš
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Sanitas Reinsones grāmatu
“Meža meitas”. Šo grāmatu pārrunāsim trešdien, 28. februārī,
plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti!

Svētrīta Zvanu gada maksa

$25 → $30
Pēc vairākiem gadiem draudzes vadība ir nolēmusi
paaugstināt Svētrīta Zvanu abonēšanas maksu uz $30
gadā. Gada maksa sedz sagatavošanas, drukāšanas un
izsūtīšanas izmaksas.
Svētrīta Zvani iznāk 11 reizes gadā, tātad viens
eksemplārs mēnesī lasītājam izmaksā $2.73.

Laimoņa Sproģa pateicība draudzei, draudzes padomei, dāmu saimei un draudzes mācītājam
viņa deviņdesmitā gadu mijā
Mana vissirsnīgākā pateicība visiem jums, kas piedalījās
Zvaigznes svētdienas dievkalpojumā un mani apsveica manā
gadu mijā, kas gan bija notikusi nedēļu pirms. Mācītāja Dāga
teiktie Svētvārdi dievkalpojumā un nozīmīgi izmeklētais
dziesmas “Ved mani, Dievs” trešais pants, ko kopīgi
nodziedājām, deva man iespēju atcerēties manus iesākumus
šai brīnišķīgā draudzē. Dievs bija un ir mani vadījis, piešķīris
Viņa žēlastību pārvarēt visus grūtumus un likstas, un ar Viņa
gādību būt Viņa namā vienmēr.
Lejas telpās pie dāmu saimes skaisti klātiem galdiem varējām
pakavēties un nogaršot Viļa Vikmaņa cepto kliņģeri, dāmu
saimes sagādāto kūku un citus labumus. Kāds pat bija
parūpējies par glāzi vīna. Mūsu laipnā un smaidīgā draudzes
priekšniece Kristīne mani apsveica ar greznām, dzeltenām
rozītēm un veltīja man vairāk pateicības kā es biju pelnījis.
Skaistus ziedus un apsveikumu saņēmu arī no Ineses Erdmanis.
Saņēmu vairākus sirsnīgus apsveikumus no: K!K!M! seniora
Elmāra Priedīša, rīta Bībeles stundas pārstāvja Ģirta Jātnieka un
no mana mīļā oldermaņa Dr. Visvalža Nagobada. Paldies visiem,
kas mani sveica ar rokas spiedienu vai apskāvienu. Manā dzīves
gājumā tā man ir vislielākā dāvana. Tik tiešām Dievs ir mani vadījis
un stāvējis klāt, mani aizsargājot arī kara briesmās. Vēlu arī jums
visiem piedzīvot prieku par Dieva žēlastību un Jēzus mīlestību, ko
saņemam katrs ik dienas. Paldies jums, Dieva svētītā draudze un
mīļais mācītāj.
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Pateicība no Ingrīdas un Maigoņa Otto
Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas atnācāt uz manas un Ingrīdas 50 gadu laulības jubileju. Tas bija liels
pārsteigums mums abiem. Vēlreiz liels paldies! Paldies par visiem laba vēlējumiem un labumiem:
Pateicībā!
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

DĀMU SAIMES GADSKĀRTĒJĀ SAPULCE
SVĒTDIEN, 11. FEBRUĀRĪ, 2018
PLKST. 12:30

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās
Darba gaita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievada lūgšana.
Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Valdes un amatpersonu ziņojumi.
2017. g. budžeta izpildījums un 2018. g. budžeta projekta pieņemšana.
Amatpersonu un valdes locekļu vēlēšanas.
Dažādi jautājumi, ziņojumi un ierosinājumi.
Noslēguma lūgšana.

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes

GADSKĀRTĒJĀ DRAUDZES SAPULCE
SVĒTDIEN, 18. FEBRUĀRĪ, 2018
PLKST. 12:30

Pēc sadraudzības draudzes nama lejas telpās
Darba gaita:
1. Ievada lūgšana.
2. Sapulces amatpersonu vēlēšanas.
3. Draudzes 2017. g. 19. feb. gadskārtējās sapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
4. Draudzes vadības ziņojumi.
5. Revīzijas komisijas ziņojums.
6. Budžeta izpildījuma pieņemšana par 2017. gadu.
7. Budžeta projekta pieņemšana 2018. gadam.
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas.
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
10. Noslēguma lūgšana.

No zupu pusdienām Mineapolē uz paēdušiem bērniem Kazdangā
14. janvārī mūsu baznīcas telpas piepildīja gardas, apetīti rosinošas smaržas, kamēr saimnieces
Anitas Jurēvičas vadībā virtuvē gatavoja un sildīja 7 veidu zupas. Zupu pusdienu mērķis ir vākt
līdzekļus, lai bērni Latvijā, Kurzemē varētu piepildīt savus vēderiņus un, nerūpējoties par to, kas būs
pusdienās un vai vispār varēs paēst, varētu cītīgi nodoties mācībām un visiem citiem skolas
pienākumiem. Mūsu izvēlei saimnieces piedāvāja skābu kāpostu, frikadeļu, zemnieku, soļanku,
soļanku ar lasi, boršču (biešu) un skābeņu zupu. Ar tik dažādu zupu klāstu ikviena atnācēja gaume
zupās tika apmierināta. Interesanti, ka šogad vispieprasītākā zupa bija soļanka (zemāk recepte),
pagājušajā gadā populārākā bija zemnieku zupa. Zemnieku zupas recepti var atrast 2017. gada
februāra Svētrīta Zvanu izdevumā. Arī šogad bija iespēja zupas ņemt līdzi uz mājām.
Māc. Dāgs bija sagatavojis prāta asināšanas spēli ar jautājumiem par dažādām tēmām: Vecie, labie
Latvijas laiki, Minesota, Latviešu pasakas un teikas, Latvijas ģeogrāfija utt. Komandās sadalījušies,
klātesošie varēja atsvaidzināt savas zināšanas par tādām lietām, kā piemēram, Latvijas lielāko
pagastu (Dundagas pag.), Lutefisk galvaspilsētu (Madison, MN), Kārļa Ulmaņa teicienu “Es palikšu
savā vietā, jūs palieciet savās!”
Lai varētu paēdināt 76 Kazdangas pamatskolas bērnus veselam gadam, ir nepieciešami apmēram
2,000 EUR. Zupu pusdienās 14. janvārī ziedojumos tika ieņemti $2,700! Nedēļu vēlāk, 20. janvārī, arī
latviešu skolas saime vāca līdzekļus tam pašam mērķim. Saimniece Eva Tone bija sagatavojusi
frikadeļu zupu. Vecāki un bērni cītīgi ziedoja, kopā sasniedzot $200 summu. Izskanēja mudinājums
bērniem ziedot no savas kabatas naudas, domāju, ka bērni šim aicinājumam arī atsaucās. Latviešu
skolas ziedojums tiks pielikts klāt 14. janvāra ziedojumam. Varēsim paēdināt bērnus un papildus
iegādāties jaunus apavus, kas bērniem ir ļoti nepieciešami.
No sirds jāpasakās Anitai par viņas svētīgo kalpošanu, rādot mīlestību Kazdangas bērniem jau devīto
gadu. Draudze ar lielu prieku kopš 2009. g. nāk pretī ar reklamēšanu, telpām, finansiālu izkārtojumu
un atbalstu. Šādā veidā mēs atbildam Jēzus vārdiem: “Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst; es
biju izslāpis, un jūs devāt man dzert.” Mateja ev. 25:35. Edija Banka-Demandta
Pateicība no Anitas Jurēvičas
Vēlos pateikties visiem, kas atnāca un atbalstīja zupu pusdienu mērķi aukstā, sniegainā dienā!
Pateicība palīgiem: Santai un Kasparam Kalnīšiem, Inesei Dulbei, Baibai Rudzītei un kasierei Indrai
Halvorsonei. Paldies māc. Dāgam par jautrību un izklaidi. Pateicība arī latviešu skolai un saimniecei
Evai Tonei.
Kur ir Kazdanga?
Māteru Jura Kazdangas pamatskola
atrodas skaistā vietā Latvijā – Aizputes
novada (novads attēlots bildē) Kazdangā.
Kazdangu iekļauj milzu parks, skaistais
Dzirnezers un Alokstes upīte.

Gardo zupu pusdienu iespaidā “Svētrīta Zvanu” redkolēģija vēlas publicēt saimnieces un zupu
pusdienu rīkotājas Anitas Jurēvičas soļankas zupas recepti. Kā pati saimniece Anita raksta:
Labāk garšo otrā dienā, ēd ar skābu krējumu, olīvām un citrona šķēlīti. Labu apetīti!
Soļanka
Sastāvdaļas:
Gaļa pēc izvēles (vistas gaļa, kūpināta cūkas gaļa, var arī lietot dažādu desu atgriezumus)
Neliels svaigs kāposts
Palielāks sīpols
Burkāns
5-6 kartupeļi
Burciņa marinētu gurķu
2 bundžiņas tomātu biezeņa (tomato paste)
Sāls, pipari, lauru lapas, 3 daiviņas ķiploka, zaļumi
Vispirms vāra gaļu, kuras buljonā tiks pagatavota zupa.
Gaļu uzvāra, noputo (noņem putas), pievieno sāli un piparus pēc garšas, pievieno smalki sagrieztu
ķiploku un 3-4 lauru lapas. Visu vāra uz lēnas (zemas) uguns, kamēr gaļa ir mīksta.
Sīpolu sagriež mazos kubiņos, burkānu nomizo un sagriež ripiņās vai mazākos gabaliņos un uz
pannas apcep eļļā.
Kad gaļa izņemta no grāpja, liek vārīties apceptos dārzeņus (sīpolus un burkānus) un smalki
sagrieztu svaigo kāpostu. Visu vāra labu laiku, kamēr kāposts ir mīksts.
Pievieno salmiņos (vai pēc jūsu izvēles) sagrieztus kartupeļus. Kamēr kartupeļi vārās, mazos
salmiņos sagriež gurķus, var arī sarīvēt uz dārzeņu rīves.
Kad kartupeļi ir mīksti, pievieno marinētos gurķus un tomātu biezeni. Visu pavāra dažas minūtes,
pievieno zaļumus. Pievieno izvārīto gaļu.
Ja zupa liekas paskāba, var pielikt nedaudz cukuru.

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS?

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA
PASĀKUMS
Sestdien, 24. februārī, plkst. 11:00
draudzes nama lielajā zālē
Iespēja iegādāties skolas atmiņu grāmatu ($15)
(Skat. pilno reklāmu)
Mudinājums ziedot Draudzīgam aicinājumam, ja
nav iespējas tikt uz pasākumu. Čeki sūtāmi uz
baznīcu, adresēti Zintai Ponei. Čeki rakstāmi
Latvian Lutheran Church, memo Draudzīgais
aicinājums.

•••
LATVISKO CIMDU IZSTĀDE
no 5. līdz 25. martam. Ingebretsen’s veikalā.
Ceļojoša izstāde ar vietējiem paraugiem.

•••

MINESOTAS LATVIEŠU KREDĪTSABIEDRĪBAS GADSKĀRTĒJĀ BIEDRU SAPULCE
svētdien, 11. martā, plkst. 12:30 latviešu draudzes nama lejasstāvā.
Visi kredītsabiedrības locekļi laipni aicināti. Pēc sapulces siltas pusdienas.

•••

IMANTA-DIMANTA UN DRAUGI KONCERTS
svētdien, 25. martā, plkst. 16:00 īru klubā “Celtic Junction”.
Latviešu tautas un postfolk mūzika. Atspirdzinājumi. Ieeja: $20, bērniem zem 16. g. $5.
(Skat. reklāmu.)
Vai jums patīk opera kinoteātrī?
Metropolitana opera 2017./2018. gada sezonā pārraidīs sekojošās operas kinoteātros:
•
•
•
•
•
•

10. februārī 11:00 L’ELISIR D’AMORE Donizetti
24. februārī 11:30 LA BOHEME Puccini
10. martā 11:55 SEMIRAMIDE Rossini
31. martā 11:55 COSSI FAN TUTTE Mozart
14. aprīlī 11:30 LUISA MILLER Verdi
28. aprīlī 11:55 CENDRILLON Massenet

Latviešu skolas skolēnu panākumi konkursos
2017. gada nogalē skolas saime saņēma labas ziņas par mūsu skolēnu piedalīšanos divos
konkursos:
•
•

Anša Ostmaņa darbs tika publicēts Latviešu valodas aģentūras izdotajā krājumā, kurā
apkopoti labākie radošajam konkursam “Labi vārdi sirdi silda” iesniegtie darbi;
augstu tika novērtēti divu mūsu 5. klases skolēnu iesniegtie darbi ALA rīkotajam konkursam
“Latvijas dārgumi, talanti un sasniegumi pasaulē”:
o veicināšanas balvu no Mineapoles skolas saņēma Andrejs Grotāns par prezentāciju
par savu onkuli Juri Toni, kurš ieguva medaļu bobslejā 1988. gada olimpiskās spēlēs
Kalgarijā, Kanādā;
o Tālis Birmanis saņēma naudas prēmiju no ALA par darbu “Juris Upatnieks,
Hologrammu izgudrotājs”. Tāļa darbs tika novērtēts kā visunikālākais
dārgums/sniegums starp Mineapoles skolas iesniegtajiem darbiem;
o starp visu skolu iesniegtajiem darbiem ALA Izglītības nozarei par vislabāk aprakstīto
un prezentēto darbu tika atzīts Kārļa Baroba darbs par Latvijas karogu! Kārlis
saņēma konkursa lielo naudas balvu!

Apsveicam ar panākumiem – ne tikai pašus zēnus, bet arī viņu vecākus un skolotājus!
Skolas vārdā, pārzine Indra Halvorsone

No kr.: Kārlis Barobs, skolas pārzine Indra Halvorsone un Tālis Birmanis.

Spēļu, picas un filmu vakars
Turpinot ceļu uz simtgadi ar ikmēneša pasākumiem, 20. janvārī LOAM (Latviešu organizāciju
apvienība Minesotā) rīkoja spēļu, picas un filmu vakaru visām paaudzēm Mineapoles draudzes
telpās. Kopā sanāca gan jauni, gan ne tik jauni, un spēlēja visādas spēles, jau zināmas, kā
piemēram, “Scrabble” un dažas arī pavisam jaunas, ieskaitot spēli “Ice Cool” no Latvijas firmas Brain
Games. “Ice Cool” spēle 2017. gadā tika apbalvota kā vislabākā bērnu spēle no 160 pieteiktajām
spēlēm starptautiskā konkursā. Šī spēle ir piemērota visiem vecumiem. No Brain Games tīmekļa
lapas varam lasīt: Tā ir aizraujoša galda spēle ģimenei, ballītēm un viesībām. Pirmā „knipju“ spēle
pasaulē, kurā figūriņas var gan līkumot, gan lēkt, kā arī unikālais dizains „kaste kastē“ sniedz iespēju
no šķietami vienas kastes izveidot pamatīgu spēles laukumu. Spēlētāji iejūtas ķērāju un palaidņu
lomās, lai viens otru ķertu, vāktu zivis, lēktu pār sienām un dabūtu visvairāk punktu.” Spēli var nopirkt
Barnes and Noble, kā arī amazon.com.
Protams, varēja arī sist zoli, bija iespēja iemācīties zoli, paldies Aldim Švalbem par apmācībām. Bija
izlikti arī vairāki novusa galdi, paldies Ingrīdai Erdmanei un viņas dēlam Ansim par novusa spēles
vadīšanu!
Pēc spēlēm baudījām picu un atspirdzinājumus. Turpinājām programmu ar Māras Pelēces īsfilmu
sēriju “Trimda dimd!” No trimdadimd.com lapas lasām: “Trimda Dimd īsfilmu sērija ataino latviešu
oriģinālo mūziku trimdā pēc Otrā pasaules kara līdz 1990iem gadiem.” Skatījāmies filmas par Ilmāru
Dzeni, Bob and the Latvians, Alberta Legzdiņa atmiņas par “Čikāgas Piecīšu” koncertu Mežaparkā un
Akaci. Filmā bija interesantas intervijas ar mūziķiem, kā arī bildes un video ieraksti no koncertiem.
Pateicamies LOAM par jauko vakaru, ko varēja baudīt visas paaudzes! Gaidām nākamo LV100
pasākumu! Larisa Ozola

No kr.: Pēteris Grotāns, Inta
Hays, Elmārs Priedītis, Imants
Pone un Anita Demants pie
novusa galda.

Visām paaudzēm patīk Scrabble
latviešu valodā. No kr.: Larisa Ozola,
Aina Rozenberga, Elīse Ozola, Jānis
Zeltiņš.

Okupācijas muzeja gariņš stāsta – kā viss tas sākās?
Pārrakstīts no “Laika” avīzes 2018. gada 13. – 19. janvāŗa izdevuma, 16. lapaspuses
Te Latvijas Okupācijas muzeja gariņš (Zemgus Zaharāna attēls). Kas tas, kas viņš ir – jūs jautāsit?
Vai gaidījāt spoku? Nu jā, vecās ēkās, it sevišķi pilīs, pa laikam dzīvo spoki. Arī muzeja ēkā bieži
spokojas Ļeņins. Un nu jau 170 gadus Eiropā un pasaulē apkārt klīst Marksa un Engelsa palaistais
komunisma rēgs. Hitlera nacisma parādība it kā bija izdzēsta, bet nupat liekas, ka varbūt ne gluži un
ne visai... Visas šīs būtnes ir nemateriālas, bet cilvēku iztēlē tomēr dzīvas un – ļoti nepatīkamas.
Man, muzejā dzīvojot, gadījies arī ar tām satikties. Brrrr. Jo, lai gan arī nemateriāls, es esmu labais
gariņš, kuŗš nevienu nebaida un nevienu neapdraud, kuŗš negrasās pasauli mainīt, bet kuŗš – pats
neredzams – redz visu, kas muzejā noticis un notiek, kuŗš muzejam dzīvo līdzi priekos, bēdās,
darbos un reizēm arī nedarbos.
Ap šo laiku pirms 25 gadiem manis vēl nebija. Nebija arī muzeja. Bija tikai ideja viena cilvēka –
profesora Pauļa Lazdas galvā. Man liekas, ka es rados tieši tai brīdī, kad šī viena cilvēka ideja
apgaroja citus un viņi kopīgi izlēma – muzejs būs. To es labi atceros. Un atceros arī, kā viņi pusgada
laikā radīja muzeju – ar savām gara spējām un savu darbu, gandrīz no nekā. Viņi to nosauca par
Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeju, un to atklāja 1993. gada 1. jūlijā. Es biju tur klāt.
Es dzirdēju akadēmiķa Jāņa Stradiņa zīmīgos vārdus: “Okupācijas muzeja darbs veltīts piemiņai,
patiesībai, apskaidrībai.” Es dzirdēju, kā Paulis Lazda skaidroja, kāpēc muzejs ir vajadzīgs. Toreiz
pasaule maz zināja par Latviju, vēl mazāk par to, kas Latvijā bija noticis, kad te valdīja Padomju
Savienība un nacistiskā Vācija: par Latvijas valsts iznīcināšanu, par apspiešanu, teroru, par masu
slepkavībām, par holokaustu, Gulagu, par izmisīgo pretošanos. Upuri bija jāpiemin. Tautai jāatdod
atpakaļ sava balss un sava vēsture, kas tai vairāk nekā 50 gadus bija atņemta! Daudz no tā, ko toreiz
pasaulē zināja, bija meli. Mūsdienās teiktu – “viltus ziņas” vai “alternatīvi fakti”, ko pasaulē bija laiduši
Latvijas okupanti un neatkarīgai Latvijai naidīgi režīmi. Tai brīdī biju lepns, ka ir cilvēki, kas to visu
sāka. Un esmu vēl lepnāks, ka kopš šā necilā sākuma muzejam šogad apritēs jau 25 gadi. Un
muzejs ir vajadzīgs tikpat kā toreiz, ja ne vēl vairāk, jo senie spoki, rēgi un parādības tepat vēl arvien
ir un palaikam apmāj cilvēku prātus un darbus.
Bet es esmu labais muzeja gariņš, un šā gada garumā ar labu cilvēku gādību jums pastāstīšu, ko
šais 25 gados muzejā esmu redzējis un piedzīvojis.
Vītolu fonda sadarbība ar Ameriku 2017. gadā
Izvilkums no raksta “Laika” avīzē (2018. g. 13. – 19. janvāris), 1. lapaspusē
Skaties uz saviem labajiem darbiem kā uz dārgakmeņiem, kuŗus esi dzīvē ieguvis. Tie ir tava mūža
atalgojums. (P. Donovs)
Tik daudz cilvēku ikdienā sastapts, kuŗi ir līdzīgi dārgakmeņiem. Ikviens Vītolu fonda ziedotājs ir kā
dārgakmens, un dārgakmeņi mūsu šodienas Latvijā ir arī tie visi augstāko izglītību ieguvušie jaunieši,
kuŗi par tādiem kļuvuši, pateicoties ziedotāju nesavtīgajam darbam, un kuŗu nākotnes plānos
neietilpst laimes un bagātību meklēšana svešās zemēs.
Sadarbība ar ziedotājiem no Amerikas ilgst jau piecpadsmit gadus – kopējā saziedotā summa ir
5 394 012 EUR. 2017./2018. mācību gadā nodibinājums “Vītolu fonds” administrē 658 stipendijas, no
tām Amerikas ziedotāju atbalstu saņem 130 studenti vai visās Latvijas augstskolās.

Šis gads Vītolu fondā ir bijis krāsains – esam bijuši kopā ar ziedotājiem priekos un bēdās. Ar
skumjām pieminām ziedotāja Aivara Sluča aiziešanu mūžībā. Šo gadu laikā Aivars Slucis atbalstījis
233 stipendiātus un ziedojis 458 559 EUR. Viņš ziedoja tikai no savas ārsta algas – citu ieņēmumu
viņam nebija. Vienkāršība, godīgums, nelokāms patriotisms, spēks nekad neliekuļot, teikt taisnību, lai
cik tā reizēm skarba – tāds stipendiātu un vēl daudzu citu Latvijas cilvēku atmiņā paliks Aivars Slucis.
Vita Dīķe
Latvijas simtgadi ieskandina Latvijas vēstniecības Nīderlandē projekts – jauna tulpes šķirne
Marisa Jansona vārdā
14. janvārī, ieskandinot Latvijas simtgadi, Rīgā, Gaismas
pilī norisinājās īpašs notikums par godu pasaulslavenā
latviešu diriģenta Marisa Jansona 75. dzimšanas dienai,
kura laikā Latvijā selekcionētai un Nīderlandē audzētai
tulpes šķirnei tika dots nosaukums “Mariss Jansons”.
Ceremonijā piedalījās Ārlietu ministrijas, Kultūras
ministrijas, Simtgades biroja, pašvaldību amatpersonas,
kā arī pārstāvji no mākslas, mūzikas un ziedu
audzēšanas aprindām.
“Tieši šodien, 14. janvārī, savu 75 gadu jubileju svin
pasaules slavenais latviešu diriģents Mariss Jansons,
kurš ar savu izcilo ieguldījumu mūzikā ir nesis Latvijas vārdu pasaulē. No sava radošā mūža 11
gadus viņš ir aizvadījis Nīderlandē, laika posmā no 2004. līdz 2015. gadam darbodamies kā
Amsterdamas Koncertnama orķestra galvenais diriģents. Tādēļ var droši apgalvot, ka Mariss Jansons
ir Nīderlandē “pazīstamākais latvietis””, tā, atklājot svinīgo ceremoniju, teica projekta idejas autore,
vēstniece Ilze Rūse. Svinīgajā notikumā klātesošos uzrunāja Nīderlandes vēstnieks Latvijā Pīters
Jans Langenbergs (Pieter Jan Langenberg), LNB direktors Andris Vilks, tulpes selekcionārs Juris
Egle (Grobiņa) un audzētājs Jans Pennings (Jan Pennings).
Par jaunradītās tulpes šķirnes krustmāti kļuva Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga, parakstot
jaunās šķirnes nosaukuma sertifikātu. Tulpe “Mariss Jansons” ir oranžā krāsā ar dzeltenu liesmainu
apmali, kas lieliski raksturo Maestro mākslinieciskās izteiksmes būtību.
Neaizmirstamus mirkļus klātesošajiem radīja Maestro Raimonda Paula muzikālais sveiciens, kas
veltīts Marisa Jansona jubilejai. Pasākuma laikā tika atskaņota intervija ar Maestro Marisu Jansonu,
kurā viņš pauda neviltotu prieku par īpašo dāvanu viņa dzimšanas dienā.
Jaunradītās tulpes šķirnes nosaukuma reģistrēšanas ceremonija ir daļa no Latvijas vēstniecības
Nīderlandē organizēto pasākumu programmas, kas veltīti Latvijas Valsts simtgadei. Projekts ir daļa
no Latvijas valsts simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās diplomātijas
programmas norisēm.

In Memoriam. Mūžībā aizsaukts Uldis Grava
Naktī no 18. uz 19. janvāri mūžībā
aizsaukts Uldis Grava, – “LA” informēja
Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) pārstāvniecība Rīgā.
Uldis Ivars Grava ir dzimis 1938. gada
1. aprīlī Liepājā. 1944. gadā ģimene
devās Otrā Pasaules kara bēgļu gaitās
uz Vāciju; 1950. gadā pārcēlās dzīvot
uz ASV. Uldis Grava bija ievērojams
trimdas
latviešu
žurnālists
un
sabiedriskais
darbinieks,
pēc
atgriešanās Latvijā – arī politiķis. No
2002. gada līdz 2004. gadam ieņēmis
Latvijas Televīzijas ģenerāldirektora amatu. Ir bijis partijas “Jaunais laiks” ģenerālsekretārs, deputāts
Liepājas pilsētas domē un 9. Saeimas deputāts.
Kad 2005. gadā Uldim Gravam piešķīra PBLA balvu, par viņa veikumu organizācijā PBLA vēstīja:
“Latviešu sabiedrisko darbinieku vidū tikai retais ir strādājis ar tādu atdevi un sekmēm, kādas ir
parādījis gandrīz visu galveno trimdas organizāciju kādreizējais vadītājs Uldis Grava.” No 1970. līdz
1972. gadam viņš bija Amerikas latviešu apvienības vadītājs, pēc tam tika ievēlēts par PBLA valdes
priekšsēdi. U. Gravas organizatoriskie nopelni parādījās arī Pasaules baltiešu apvienības
nodibināšanā 1972. gada novembrī un viņu ievēlēja par tās pirmo priekšsēdi.
Jānis Kukainis, kurš vadīja PBLA līdz šā gada janvārim, atceras: “Interesants posms PBLA vēsturē
bija septiņdesmito gadu sākumā. Tad par priekšsēdi bija kļuvis Uldis Grava, un PBLA rīkoja pasaulē
pamanāmas politiskas akcijas, pēc kā rietumvalstīs tika nostiprināta Baltijas valstu okupācijas
neatzīšanas politika.”
Ulža Gravas veikto darbu skaitā jāpiemin arī Latvijas Brīvības fonda (LBF) aktivizēšana un panākumi
fonda dalībnieku skaita vairošanā. Viņš no 1990. līdz 1993. gadam ir pildījis arī LBF pārvaldes
priekšsēža amatu, un tajā laikā tika sākta aizdevumu programma Latvijas pašvaldībām, kas deva
iespēju tām saņemt līdzekļus skolu remontiem un citām vajadzībām.
Uldis Grava ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Kā vēlējums ne vien PBLA biedriem, bet mums visiem skan Ulža Gravas 2016. gadā “LA” žurnālistei
paustais viedoklis par PBLA nākotni: “Apvienības pamatuzdevums vienmēr ir bijis rūpēties par
Latvijas brīvības un neatkarības nostiprināšanu. Agrāk tā bija jāizcīna, bet tagad jānostiprina. Ja
gadus divdesmit pēc neatkarības atgūšanas tā likās pati par sevi saprotama lieta, tagad šis jautājums
atkal kļuvis ļoti aktuāls, jo nacionālā drošība ir ļoti nopietni apdraudēta. Tāpat jāturpina rūpēties par
Latvijas identitātes noturēšanu starp ārvalstīs mītošajiem latviešiem, jāveicina starptautiskā kultūras
un izglītības iestāžu sadarbība.”
Dace Kokareviča, Latvijas Avīze, la.lv

Mineapoles – St. Paulas latviešu skola sirsnīgi ielūdz visus bijušos audzēkņus,
absolventus, skolotājus, skolas draugus un atbalstītājus uz

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA PASĀKUMU
SESTDIEN, 24. februārī, plkst. 11:00
draudzes nama lielajā zālē
Programmā:
Skolas atmiņu kamols (ieskats jaunajā skolas atmiņu grāmatā) un skolas
2017. gada absolventu vasarā piedzīvotais
Iespēja iegādāties skolas atmiņu grāmatu ($15)
Siltas pusdienas pret ziedojumu skolai (ieteicams $15, bērniem
un jauniešiem līdz 18 g. par brīvu)
Gardumu tirdziņš un īpašā izsole/izloze
Visi mīļi aicināti!

APCEĻO SAVU DZIMTO/SENČU ZEMI
Latvijas 100gades ietvaros sadraudzības stundās draudze rīkos stāstījumus par Latvijas pilsētām,
novadiem un baznīcām. Nākamajos mēnešos plānojam apceļot Malēniju un Sēliju, un citas vietas.
Ja esat izcēlušies vai dzimuši Jelgavā, Malēnijā vai Sēlijā, un ja ir interese palīdzēt prezentāciju
sagatavošanā, sazinieties ar māc. Dāgu!
Ja ir vēlēšanās pastāstīt par kādu citu Latvijas vietu, ziņojiet mācītājam!

Jelgava
25. februāra sadraudzības stundā

Pateicības
Mīļš paldies par apciemošanu, Svēto vakarēdienu un gardumiem, ko atvedāt, speciāli piparkūkām.
Ļoti priecājos par sveicieniem no baznīcas. Mīļš paldies,
Velta Spārniņa
Mīļš paldies mācītājam Dāgam Demandtam par apciemojumu. Tas atnesa pārmaiņas mūsu
ikdienā. Paldies! Paldies piparkūku cepējām. Piparkūkas bija garšīgas.
Mūsu mazmazbērni arī tās slavēja. Paldies. Visas Vanagu dzimtas vārdā,
Vilhelmīne Vanaga
Svētrīta Zvanu redakcijai!
Novēlu jums visiem Dieva svētības pilnu Jauno gadu! Lai Dievs dod jums visiem labu veselību,
prieku, mieru un mīlestību strādāt tam Kungam par godu!
Vēlos saņemt Svētrīta Zvanus arī turpmāk. Kristus mīlestībā,
Irēne Mednis
Sirsnīga pateicība mācītājam Dāgam Demandta kungam un visiem draudzes locekļiem, kas
piedalījās mana brāļa Ērika Bumbiera izvadīšanā mūžībā šā gada 6. janvārī.
Velta un Jēkabs Lielkoki

Nekustamo īpašumu aģente
Larisa (Štolcere) Ozola
Mobīlais 612.991.1760
larisaozols@gmail.com

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli –
kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības!
Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos
ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus.
Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu
Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas.
Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu
nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt.
Labprāt Jums palīdzētu!

Sludinājumi
IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU
Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?
Es varu jums palīdzēt.
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt
ģimenē, ko pārdot, ko izmest.
- Sakārtoju mantas pārdošanai.
- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu.
- Vadu pārdošanu/Estate Sale.
- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām.
Maija Zaeska
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)
zaeska@frontiernet.net
PALĪDZU MĀJU PIRKŠANĀ UN PĀRDOŠANĀ
Apmēram 30 gadus esmu palīdzējis pircējiem un
pārdevējiem realizēt viņu sapņus un vajadzības 40+
pilsētās Dvīņu pilsētu apkārtnē. Izpētu mājas vērtību,
iesaku remontdarbus, lai paceltu vērtību, varu arī palīdzēt
ar remontdarbiem, izskaidroju dokumentus, likumus,
finansēšanas iespējas un nokārtoju
vajadzīgās inspekcijas.
Lūdzu zvaniet vai sūtiet e-pastu:
Māris Kurmis – Counselor Realty
612-558-6784 (mobīlais), mkurmis@hotmail.com
www.mkurmis.counselorrealty.com
VISI DZER TĒJU
La Société du Thé tējas veikals pastāv jau sešpadsmit
gadus – piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var
iegādāties vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās,
un daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz
vietas, kā arī var iegādāties piederumus tējas
pagatavošanai un dāvanām.
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12:00 līdz
18:00, sestdienās no 10:00 līdz 17:00, svētdienās slēgts.
Savā veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un
Božena Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par
visu, kas saistās ar tējām.
2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408
612-871-5148, www.teashop.us
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Church Services and Calendar of Events
Sunday, February 4, 11 am – Church Service followed by fellowship.
Sunday, February 11, 11 am – Church Service with Holy Communion, Children's talk and
Sunday school. Fellowship follows. Ladies Aid annual meeting at 12:30 pm.
Thursday, February 15, 11 am – Morning Bible study.
Sunday, February 18, 11 am – Church Service and church choir participation. Fellowship
will follow and at 12:30 pm the Congregation’s annual general meeting.
Sunday, February 25, 11 am – Church Service with Holy Communion. Tīna (violin) and
Dzintars (piano) Josts will be performing. Fellowship and presentation about the
Latvian city of “Jelgava” follows.
Tuesday, February 27, 7 pm – Evening Bible study.
Sunday, March 4, 11 am – Colonel Oskars Kalpaks Memorial Church Service with men’s
ensemble participating.
SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R.
Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, R. Prauliņa, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis.
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds.
Manuskriptus lūdzam iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem
ziņojumiem un pateicībām).
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 17. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz
$30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

