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JANVĀRIS
Liesma
KAUT TU ZINĀTU
Ak, kaut tu zinātu, kas mieram vajadzīgs,
Ak, kaut tu saprastu, ka dvēselei gribas māju,
Kur apmesties, pirms pēdējs vilnis nāk;
Bet – tu to nezini un topi vienaldzīgs
Pret svēto saucienu, pret sava vārda stāju.
Pār pirmo sajūsmu jau migla velties sāk.
Ak, kaut tu zinātu! – Liels nemiers tevi dzen
No vienas ziedu pļavas atkal kādā citā;
Viss svešais valdzina, bet apnīk drīz.
Sauc arī balsis atgriezties – tas nav tik sen,
Kad tur tev saulē ausa visi jaunie rīti
Un bija dārgs un nepieciešams tur tev viss.

Ak, kaut tu zinātu – tu ļoti pasteigtos
Un neklausītos balsis citas vairs nevienas
Kā tikai Kristus balsi, kas vēl dzirdama,
Kas aicina, lai soļus min, kur Viņš ir gājis tos,
Lai beidzot miera pilnas kļūtu dienas tavas
Un gaišas naktis, gaiša lielā Mūžība.
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Draudzes dzīve janvārī
Svētdien, 7. janvārī, plkst. 11:00 – Zvaigznes dienas DIEVKALPOJUMS. Sekos sadraudzība un
Laimoņa Sproģa 90 gadu jubilejas atzīmēšana.
Svētdien, 14. janvārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu, bērnu uzrunu un Svētdienas skolu, ko vadīs Māra Pelēce. Sekos
Kazdangas skolas atbalsta zupu pusdienas un prāta asināšanas spēle (skat. reklāmu).
Ceturtdien, 18. janvārī, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Marka evaņģēlijs.
Svētdien, 21. janvārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika trešā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība un plkst. 12:30 tikšanās ar rakstnieci Ināru Vērzemnieci (skat. reklāmu).
Otrdien, 23. janvārī, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās.
Svētdien, 28. janvārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Sekos sadraudzība un plkst. 12:30 LOAM gada sapulce.
Svētdien, 4. februārī, plkst. 11:00 – Epifānijas laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos
sadraudzība.
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GADĀ
CENTĪSIMIES SAPRAST UN ATRAST, KAS MIERAM VAJADZĪGS.
CENTĪSIMIES SAPRAST, KA DVĒSELEI GRIBAS MĀJU, KUR
APMESTIES.
JAUNĀ GADĀ
NETAPSIM VIENALDZĪGI PRET SVĒTO SAUCIENU.

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, 7. janv. – G. Luss, S. Straumane.
Svētdien, 14. janv. – A. Švalbe, L. Dingley.
Svētdien, 21. janv. – G. Luss, V. Konters.
Svētdien, 28. janv. – A. Vīksniņš, L. Dingley.

Tad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņu ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām, sacīdama: “Kungs,
ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris.” Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus,
kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš, garā aizgrābts, satraukti teica: “Kur jūs viņu esat nolikuši?” Tie
viņam atbildēja: “Kungs, nāc un skaties!” Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja: “Redzi, kā viņš to mīlēja!”
Daži no viņiem teica: “Vai viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu?”
Tad Jēzus, vēl aizvien aizgrābts, nāk uz kapu. Tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus
sacīja: “Noceliet akmeni!” Marta, mirušā māsa, viņam sacīja: “Kungs, viņš jau ož, jo ir jau ceturtā
diena.” Jēzus viņai sacīja: “Vai es neteicu tev: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību?” Tad tie nocēla
akmeni. Un Jēzus, pacēlis acis augšup, teica: “Tēvs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji! Es zināju, ka
tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, – lai viņi ticētu, ka tu mani
esi sūtījis.” To teicis, viņš varenā balsī sauca: “Lācar, nāc ārā!” Un mirušais iznāca – kājas un rokas
tam bija saistītas saitēm un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja: “Atraisiet viņu un
ļaujiet viņam iet!” Daudzi jūdi, kas bija atnākuši pie Marijas, ieraudzījuši, ko viņš ir izdarījis, sāka
viņam ticēt.
Jāņa evaņģēlijs 11:32-45
Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un
jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā
līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa: redzi, Dieva
mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem
un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu,
nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica: “Redzi,
es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess.” Un viņš man sacīja:
“Tas ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no
Atklāsmes grāmata 21:1-6
dzīvā ūdens avota.”
Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2017. gada Vecgada vakarā
Atbrīvoties no pagātnes
Ja tikai viņš nebūtu nomiris. Ja tikai viņa nebūtu aizgājusi. Ja tikai es būtu lēmis savādāk. Ja tikai es
nebūtu to teicis. Ja tikai es nebūtu to darījis. Ja tikai lietas būtu tā, kā tās bija agrāk. Mēs visi esam
teikuši un domājuši šos vārdus. Dzīvojuši šādu “ja tikai” dzīvi. Tas var saistīties ar jebko. Mūsu valsti,
baznīcu, sabiedrību, ģimeni, laulību, bērniem, sevi pašu. Galu galā tas ir par pagātni. Mēs gribam
saglabāt pagātni un atstāt lietas, kā tās vienmēr ir bijušas. Mēs gribam anulēt to, kas tagad ir un
atgriezties tajā, kas bija. Šie vārdi “ja tikai” var atklāt, ka mums ir bailes no kaut kā jauna. Gandrīz
vienmēr šie vārdi izriet no kaut kādām bēdām, zaudējumiem vai vilšanās reizēm. Ar šiem vārdiem
mēs mēģinām saturēt kopā to, kas ir saplīsis, vai mēs mēģinām uzturēt saites ar to, kas ir pazudis.
Marija un viņas māsa Marta pazina šo “ja tikai” ilūziju. Tad, kad Jēzus ierodas, Lācars jau bija bijis
kapā 4 dienas. Viņa ķermenis ir bijis sagatavots apbedīšanai. Lācara sejai apkārt ir drēbju gabals.
Pēc Martas teiktā, Lācars ir patiešām beigts, ķermenis jau ir stāvējis 4 dienas kapā, it kā nav nekādas
cerības. Martas māsa Marija raud, visi raud, Lācars ir miris. Marijas pirmie vārdi Jēzum ir: “Kungs, ja
Tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris.” Mazliet agrāk, Marta arī bija teikusi šos vārdus
Jēzum. Daži no jūdiem teica: “Vai Viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis
nenomirtu?” Visi grib, lai Jēzus pagriež pulksteni atpakaļ, saglabā pagātni, uztur to, kas bija. Ja tikai
Jēzus tur būtu bijis.

Viņi pārprata. Viņi mēģināja uzturēt pagātni. Kad mēs mēģinām saglabāt pagātni, mēs arī pārprotam.
Jēzus nav pagātnes pārzinis. Viņš ir tas, kas visu dara jaunu. Katra nāve, neveiksme, vilšanās atklāj
jaunu dzīvību. Katru noraudātu asaru Dievs noslauka. “Ja tikai” ir vieta, kur Jēzus visu dara jaunu!
Vienalga, kādi ir jūsu dzīves apstākļi, Jēzus visu dara jaunu! Mums nav jāmeklē tās vecās debesis
un zeme. Jaunas debesis, zeme, Jeruzāleme, jauna dzīve tiek mums dota. Tas nozīmē, ka mums ir
jāatlaiž pagātne. Atlaist pagātni nenozīmē, ka mēs to noraidām, tas ir upuris, ziedojums. Mēs
nenoliedzam pagātni, nenoliedzam tās vērtību, mēs nemetam to projām. Tā vietā mēs esam brīvi,
gatavi atjaunoties, saņemt jaunu dzīvību, kļūt par jaunu radību. Mūsu mīļie, kuri ir aizgājuši, bija
gatavi “atlaist” un saņemt mūžīgo dzīvību. Viņi uzticējās Dieva solījumam un jaunai radībai vairāk kā
pagātnes apstākļiem. Viņi nedzīvoja tādu “ja tikai” dzīvi. Viņi ir liecinieki mums, ka aiziešana nav
beigas, bet jauns sākums.
Kristības ir daļa no šī jaunā sākuma ceļojuma. Kristībās ūdens ir atbrīvošanas, atlaišanas ūdens.
Kristībās ūdens nomazgā visus pagātnes, tagadnes un nākotnes “ja tikai”. Katru reizi, kad mēs
atsakāmies dzīvot šādu “ja tikai” dzīvi, mēs atgriežamies mūsu kristību ūdenī. Mēs tiekam atjaunoti,
un Dievs ir ar mums. Āmen.
Kristību solījuma apliecināšana
Mācītājs: Vai jūs domājat turpināt šo derību, ko Dievs ar jums slēdza Svētajā kristības sakramentā:
dzīvot Dieva ļaužu vidū, klausīties Dieva vārdu un dalīties Svētajā vakarēdienā, sludināt Dieva labo
vēsti Kristū caur vārdu un darbu, kalpot visiem cilvēkiem, sekojot Jēzus piemēram, un dzīties pēc
taisnīguma un miera visā pasaulē?
Visi: Jā, es gribu un prasu, lai Dievs man palīdz un vada. Āmen.

Patiesi, dāsnums un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu Kunga namā uz mūžu.

Psalms 23:6

Mācītāja Erberta Bikšes sprediķis
Labums un žēlastība
Gada sākums. Jautājumi. Lēmumi. Krustceles.
Kā saglabāt stabilitāti, sirdsmieru, kad nezini, ar kādiem izaicinājumiem būs jāsastopas, kad nezini,
kas sagaida aiz nākamā pagrieziena?
Jēzus zina, kā jūtamies, kad sirdī mostas satraukums nepārredzamas nākotnes priekšā.
Kā sen gaidītus saklausām Viņa vārdus: “Es esmu Labais Gans...”
Tie ir sacīti personīgi tev: “Es esmu šeit tevis dēļ, lai tevi vadītu un sargātu.”
Jēzus zina, ka būs tūkstošiem lietu, kuras centīsies pievērst mūsu uzmanību ar mērķi pakļaut arī
sirdi. Viņš novēl mums nenomaldīties, tādēļ piedāvā Sevi. Iepazinuši Jēzus balsi, mēs to vairs
nesajauksim ne ar vienu citu.
Jēzus saka: “Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst.”
Viņa tuvumā vairs nav vietas nedrošībai un bailēm.
No Dieva svētības dienišķā maize un ūdens. No Dieva svētības dvēselē gaišums un miers. Arī
smagu pārbaudījumu brīžos Viņš ir tuvu, mierinot un iedrošinot. Naidīgu spēku ielenkumā nonākot,
Viņš sargā un posta. “Tu saklāj galdu manu ienaidnieku priekšā.” (Ps. 23:5)
Ja tev ir Labais Gans, tad esi iegājis brīnišķīgas svētības gadā, turklāt neatkarīgi no tā, ar kādiem
pavērsieniem vai izaicinājumiem nāksies sastapties.
Visi, kuriem sirds ir ticībā noskaņota uz Kristu, var pārliecināti teikt līdz ar Dāvidu: “Patiesi, dāsnums
un žēlastība mani pavadīs, es pārnākšu Kunga namā uz mūžu.” (Ps. 23:6)

•
atveru acis
aust jauna diena
pielipšu Tev kā dadzis
un zināšu tikai vienu
Tu mani nes
•
māra zviedre

No kr. māc. Erberts Bikše kopā ar māc. Dāgu Rīgas Jēzus
baznīcā, noslēdzot māc. Dāga prakses gadu 2011. gada jūnijā.

DRAUDZES DZĪVE
Padomes sēde decembrī
Decembrī runājām par naudas skaitīšanas drošību, par jauno mājas lapu (website), par
beidzamajiem uzlabojumiem virtuvē un par baznīcas īrēšanas maksu.
Mūsu draudzes mācītājs Dāgs Demandts novembra beigās piedalījās Latviešu evaņģēliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBA) pārvaldes sēdē Klīvlandē. Māc. Dāgs tika pārvēlēts LELBA pārvaldē
2017. gada oktobra Sinodē. Sēdē izskanēja ieteikumi, ko darīt, lai izvairītos no iespējas, ka kāds
slepeni zagtu naudu, kas tiek ziedota baznīcai. Tika paziņots, ka LELBĀ pēdējos gados ir bijis vairāk
nekā viens krāpšanas gadījums.
Draudzes interneta mājas lapu izstrādā Māra Pelēce, lapa līdz Ziemassvētkiem būs gatava.
Virtuvē remontētāji iekārto beidzamos uzlabojumus: dvieļu skapi un tērauda letes. Letes īstenībā ir
galdi, bet funkcionē par letēm.
Baznīcas ēka piedzīvojusi vairākus uzlabojumus – atjaunots altāris, atjaunota virtuve ar daudziem
jaunumiem: maizes krāsni, izlietnēm, trauku mazgātāju, letēm, skapi un grīdu. Baznīcā ir ierīkots lifts,
īres mājai ir uzlikts jauns apšuvums, draudzes namam jauns jumts. Izvērtējot pašreizējos apstākļus
un domājot par draudzes un latviešu sabiedrības nākotni, padome pieņēma priekšlikumu pacelt telpu
īri. Ir jāuzsver, ka pirms īres pacelšanas draudze maksāja 80% no telpu uzturēšanas, īrēs ienāca
20%. Līdz ar paredzētajām paceltajām likmēm īrēs ienāktu 25% no baznīcas ēkas uzturēšanas.
Draudze vēl maksās lauvas tiesu. Kā zinām, mūsu baznīca kalpo arī kā latviešu centrs Dvīņu
pilsētās.
Baznīcas telpu uzturēšanas izdevumi:
Ūdens, gāze, elektrība, telpu apkopšana un uzturēšana,
ikdienas remonti, īpašuma apdrošināšana un citi izdevumi

$50,800 gadā
($140 dienā)

Atjaunošanas darbi (ārpus augšminētajiem telpu uzturēšanas izdevumiem):
Lifts, atjaunota virtuve un jauns jumts draudzes namam

$300,000

Baznīcas telpu īres ienākumi:
(Sarīkojumi, kredītsabiedrība, latviešu skola, koncerti, LOAM birojs, citi lietotāji)
2017. g. īrēs ienāca 20% ($10,500) no telpu uzturēšanas izdevumiem
2018. g. ceram ieņemt 25% ($12,900) no telpu uzturēšanas izdevumiem
Nākamā padomes sēde notiks šī mēneša otrajā otrdienā, 9. janvārī, pulksten 19:00. Padomes sēdes
ir atklātas, kaut gan drīkst balsot tikai mācītājs un padomes locekļi (9).
Dāmu saimes ziņas
Decembra mēnesī pie galdiņa kalpoja Skaidrīte Štolcere, Kristīne Kontere, Rita Drone, Benita
Štelmachere. Ziedus uz altāra lika dāmu saime – eglītes. Par sadraudzību rūpējās dāmu saime,
Astrīda un Māris Bergmaņi, latviešu skola – siltas pusdienas.
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 Vizmas Belševicas trešo grāmatu “Billes skaistā jaunība”. Šo grāmatu
pārrunāsim trešdien, 31. janvārī, plkst. 10:00 baznīcas lejas telpās. Visi mīļi aicināti!
Dāmu saime par Ziemsvētku tirdziņu
Tirdziņš nāca un aizgāja, un atliek tikai priecāties par jauki pavadīto laiku, labi apmeklēto tirdziņu un
iepirktiem produktiem, ieskaitot mantas otrā un trešā stāvā. Pieņemam, ka katru gadu tirdziņš mūsu
svētkus bagātinās, bet tas tikai īstenojas ar lielu darbu, kas sākas mēnesi iepriekš ar nodibinātām
darba grupām, kuras visu to sagatavo. To draudzes dāmu saime dara ar lielāko prieku, redzot, kā tas
iepriecina apmeklētājus. Priecājamies par jauniegādāto trauku mazgāšanas mašīnu, kura atvieglo
trauku mazgāšanu. Ienākumi atspoguļoja labi apmeklēto tirdziņu, kur ieņēmām $9,686.89! Paldies
visiem viesiem un darbiniekiem par atbalstu, un īpaši dāmu saimes darbiniecēm par lielo darbu!
Pateicība no Presbyterian Homes of Bloomington
•
Good news is meant for sharing –
For touching hearts
And reminding us
Merry Christmas!
Of what is truly important.
With gratitude for your partnership in ministry for
Christ, John Goertz
May we who hear
Give glory and praise
That Jesus Christ is born.
•
Ilona Leimane
ZVAIGZNES DIENĀ
Plaukst zvaigzne tik brīnišķa debesīs,
Un krūtīs tik brīnišķīgs prieks –
Šķiet, sāpes no zemes kāds aiznesīs
Un ilgoto laimību sniegs.
Pār laukiem un mežiem nu izlijis
Dziļš miers, kādu teikas tik pauž.
To ledu, kas sirdis bij apvijis,
Šķiet, cilvēces glābējs jau lauž.
Gan tuvu, gan simtjūdžu tālumā,
Kur gaismotas ielejas zied,
Kāds, spārnus ievziedu bālumā
Virs galvas vēdinot, dzied:
Plaukst zvaigzne tur debesu dziļumos –
Spožs visumam cauri stīdz stars,
Lai devīgs tā krāšņajos mirdzumos
Reiz atplauktu cilvēka gars.

DRAUDZEI JAUNA MĀJAS LAPA mndraudze.org
Laipni aicinām ikkatru ielūkoties mūsu draudzes jaunajā mājas lapā! Mājas lapas izstrādes komanda:
Māra Pelēce, Kristīne Kontere, Edija un māc. Dāgs Demandti.
→ Seko līdzi jaunākajām ziņām un notikumiem
→ Apskati jaunākos Svētrīta Zvanus, kā arī Svētrīta Zvanu arhīvu
→ Iepazīsties tuvāk ar mūsu draudzes nozarēm

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS?

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze un
saimniece Anita Jurēviča ar palīdzēm ielūdz ikvienu uz

ZUPU PUSDIENĀM
Kazdangas skolas atbalstam
Svētdien, 14. janvārī, plkst. 12:00
Mineapoles latviešu draudzes namā
Zupu pusdienu laikā māc. Dāgs vadīs prāta asināšanas spēli.
Pirms pusdienām plkst. 11:00 būsim kopā dievkalpojumā ar Svēto vakarēdienu,
bērnu uzrunu un Svētdienas skolu, ko vadīs Māra Pelēce.
Zupas būs pieejamas līdzņemšanai uz mājām
Atbalstīsim Latvijas bērnus!

Latvian Evangelical Lutheran Church of Minneapolis – St. Paul and
Chef Anita Jurevica invite you to:

A LATVIAN SOUP LUNCH

All proceeds will go to feed the needy
school children of Kazdanga in Latvia
Pastor Dag will be leading a Trivia game
Sunday, January 14, 12 pm
Latvian Lutheran Church, 3152 17th Ave S, Minneapolis
11 am - Church Service with Children's talk and Sunday school
You will also be able to purchase soups to take home
Come and support the children of Latvia!

Dziesmotais dievkalpojums un latviešu skolas Ziemassvētku pasākums
Svētdiena, 17. decembris, latviešu sabiedrībai Dvīņu pilsētās bija liela un svinīga diena. Šajā dienā
svētku sajūtu varēja “noķert” ikviens, kas to vēl nebija paspējis izdarīt. Īpaši jauki bija redzēt to, ka uz
abiem notikumiem kopā bija sanākušas visas paaudzes – no pavisam maziņiem līdz pat cienījamu
vecumu sasniegušiem.
3. Adventa dziesmotajā dievkalpojumā mācītājs
Dāgs mums atgādināja, ka Adventa laiks ir
gaidīšanas un gatavošanās laiks. Zilā krāsa, ko
redzam mūsu baznīcas altārsegās, atspoguļo
mūsu gaidas, cerības, izredzes, mēs gaidām
kaut ko jaunu – Jēzus bērniņu. Dievkalpojuma
sākumā Birmaņu ģimene (bildē no kr.: Silvija (9),
Tālis (11), Dainis (4), Kira un Chris) iededza
visas trīs Adventa sveces. Pirmā svece
simbolizē cerību, otrā mieru, trešā svece
simbolizē prieku. Jāpiemin, ka lielu prieku
sajutām kā dievkalpojumā, tā arī latviešu skolas
Ziemassvētku pasākumā. Prieku par mūziķiem
un par visiem bērniņiem, kuri gatavojās savam
uznācienam. Dievkalpojums bija mūzikāli ļoti bagātīgs, piemērots dažādām mūzikālām gaumēm. Tik
skaistu šo dievkalpojumu izveidoja
draudzes kora diriģente un ērģelniece,
mūsu mūzikas cilvēks – Guna Kalmīte
Skujiņa, pavadītājas Biruta Sprūds un
Zinta Pone, Jūlija Pone-Ivaskēviča,
kura kopā ar māmiņu Zintu Poni
spēlēja ukraiņu “Zvanu dziesmu” pie
klavierēm, Benjamiņš Aļļe (trompete),
Gunta Herona (stīgu bass), latviešu
skolas dziedātāju ansamblis, kokļu
ansamblis (bildē no kr.: Kaija
Halvorsone, Jūlija Pone-Ivaskēviča,
Tamāra
Ozola,
Ansis
Ostmanis,
Zinta
Pone),
“Mineapoles Dvēsele” un
draudzes koris. Dzirdējām
amerikāņu, franču un ukraiņu
Ziemassvētku dziesmas un
skaņdarbus, kā arī viena no
“Mineapoles
Dvēseles”
dziedātajām dziesmām bija
Viktora Kontera sarakstītā

“Mistletoe”. Katru gadu dziesmotais dievkalpojums Adventa laikā ir tā reize, kur vislabāk varam vērot
un novērtēt mūzikālos talantus, kuri dzīvo mūsu vidū.
Pēc dziesmotā dievkalpojuma latviešu skolas
saime ar palīgiem skolas pārzines Indras
Halvorsones vadībā skatītājiem sniedza ļoti labi
sagatavotu Ziemassvētku programmu. Galvenā
programmas daļa bija luga “Piparkūku sirds”,
Sarmas
Straumanes
dramatizējums
pēc
Margaritas Stārastes pasakas motīviem. Savu
pirmizrādi Sarmas Straumanes dramatizējums
piedzīvoja 1973. gadā, kad lomās bija tā laika
latviešu skolas bērni, kas tagad paši ir vecāki un
savus bērnus ir veduši uz mūsu tagadējo latviešu
skolu. Šī luga Mineapolē tika iztēlota otro reizi.
Lugas galvenā varone (Jūlija Pone-Ivaskēviča) ir
iedomīga, lepna piparkūku sirds, kura meklē kādu, kas viņu apbrīnos, tomēr caur saviem
piedzīvojumiem piparkūku sirds iemācās, ka tādā veidā laimi nevar atrast, laime ir draudzībā.
Pirmajās trīs ainās darbība notiek Cukurpārsliņas maiznīcā. 4. ainā darbība risinās gaiļu un vistu
mājā, 5. ainā – peļu dzīvoklī, 6. un 7. ainā – mežā. Īpaša pateicība pienākas izrādes lielajiem
palīgiem: tērpus darināja Gunta Pone, mūziku spēlēja Zinta Pone, Gunta Pone un Ingrīda Erdmane,
skaņu sistēmu iekārtoja Dāvids Sarma, dekorācijas veidoja Vanesa Putniņa, Kristīne Girbe un
Kaspars Kalnītis. Programmā neizpalika arī dziesmas, ko visi kopā varējām nodziedāt. Pēc lugas
klātesošos apciemoja Ziemassvētku vecītis ar dāvanām. Jāsaka, ka aizmirsts nebija neviens, skolas
vadība bija rūpīgi piestrādājusi, lai katrs bērns, kas atradās zālē, saņemtu dāvanu no vecīša. Pēc
Ziemassvētku programmas oficiālās daļas visi devāmies uz lejas telpām, lai baudītu siltas pusdienas.
Par gardajām pusdienām un skaisti iekārtoto zāli jāsaka paldies Anitai Jurēvičai, Inesei Dulbei, Baibai
Rudzītei, Santai Kalnītei, Evai Tonei ar ģimenēm. Vienmēr, un īpaši Ziemassvētku laikā, ikkatram no
mums sirdi silda redzēt, ka mūsu mīļie bērni uzstājas publikas priekšā un ka viņi to dara latviešu
valodā! Ar lielu centību, ar prieku, kāds varbūt mazliet nobijies un norūpējies, kāds iepriekšējā naktī
labi neizgulējies, bet tomēr īsts un daļa no mūsu lielās latviešu ģimenes Dvīņu pilsētās! Skolas saime
no sirds pateicas visiem skatītājiem un skolas atbalstītājiem un novēl gaišus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu! Edija Banka-Demandta. Visas bildes: Bob Iwaskewycz.

Sveika, Latvija!
Sveiki! Es esmu Katrīna Dingley. Šovasar man bija iespēja piedalīties ALA (Amerikas latviešu
apvienības) “Sveika, Latvija!” programmā. Kopā mēs bijām 21 jaunietis no ASV un Austrālijas. Mans
ceļojums sākās ar braucienu uz Čikāgu. Tur es satiku savas draudzenes un pārējo grupu, vakarā
sākām ceļot uz Latviju.
Latvijā mēs apceļojām katru novadu. Mēs redzējām daudzas baznīcas un pilis. Mums arī bija iespēja
satikties ar jauniešiem mūsu vecumā.
Manuprāt, viena no visinteresantākajām vietām, kuru mēs apciemojām, bija Karostas cietums
Liepājā. Pirms mēs varējām ieiet cietumā, mums bija jāvingro, darot “push-ups” un “planks”. Cietumā
mēs iegājām divās istabās. Pirmā istaba bija maza un pilnīgi tumša, tā kā “solitary confinement”. Otrā
istaba bija mazdrusciņ lielāka nekā pirmā istaba. Šajā istabā varēja ieiet apmēram 50 cilvēki. Pēdējā
lieta, kas mums bija jādara, bija “wall sit” apmēram piecas minūtes. Es zinu, šis izklausās, ka tur
nevarētu būt jautri, bet bija ļoti “fun”.
Vēl viena vieta, kur man patika, bija Rundāles pils
Zemgalē. Rundāles pils bija ļoti skaista un
eleganta. Mums stāstīja daudzas interesantas
lietas par pili un tās vēsturi. Vienīgā lieta, kas man
nepatika, bija tas, ka nevarējām uzņemt bildes, ja
mums nebija īpaša atļauja, kas bija jānopērk.
Visā visumā “Sveika, Latvija!” ir vērtīga
programma. Ēdiens bija garšīgs. Latvijā ir ļoti
garšīgs saldējums. Tas bija jauks veids, kā
apciemot manu Tēvzemi. Katrīna Dingley
•
“Sveika, Latvija!”
2017. gada
jaunieši, satiekot
Latvijas valsts
prezidentu
Raimondu Vējoni
un viņa kundzi
Ivetu. Mūsu
Katrīna pašā vidū
priekšā
prezidentam un
Gints Pelēcis
pirmajā rindā
trešais no labās
puses.
•

Barikādes
Janvāris Latvijā arvien tiek svinēts kā Barikāžu laiks. Nu jau pagājuši 27 gadi kopš tām dienām;
Latvijā izaugusi jauna paaudze, kas, ja labi, tad par to zin tikai no grāmatām un nostāstiem, bet es
uzdrošinos apgalvot, ka tiem, kuŗi personīgi piedalījās Barikāžu notikumos, tas bija tikpat nozīmīgs
laiks kā vecajiem strēlniekiem Brīvības cīņas. Ne velti Latvijā 4. maija svinības ir tik svarīgas –
daudziem tā ir un bija personīgi piedzīvota un izcīnīta valsts neatkarības atjaunošanas diena. Mums,
vecajiem trimdiniekiem un varbūt arī citiem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, kuŗi to personīgi
nepiedzīvoja klātienē, tās nozīme varētu jau sākt izbālēt, un varbūt derētu atsvaidzināt atmiņas par šo
Latvijai tik nozīmīgo laiku.
Man personīgi saglabājusies fotogrāfija, ko toreiz saņēmu no draugiem Latvijā, kas īsti nekad nav
ļāvusi aizmirst šo brīdi. Gribētu ar to dalīties, ja arī tā nebūs tik baudāma sliktās techniskās kvalitātes
dēļ:

Kā arī Māra Čaklā dzejoli, kas, manuprāt, ļoti labi summē tā brīža noskaņojumu:
BALĀDE (1991)
Tumšā naktī, zaļā zālē
Tanku pilna visa tāle.
Brīve, kur tu gaisi gaisos?
Nu ir nakts, un viss ir maisos?
Tumšā naktī cita dziesma
Pieklauvēja: Kad mēs iesim?
Nebij atbilžu, ne ziņu.
Laukā laidu kumeliņu.

Bet mēs nesam vēl ko citu –
Upes plūsmu, Latves rītu.
Kumeļš zviedz un klauvē paksi.
Balss no tāles: Drīz mēs nāksim.
Atsaukšanās: Mēs jau ejam
Rētu dobtām akmens sejām.
Tumšā naktī, zaļā zālē
Mostas mute, roka, tāle.
Mute saka, roka satver.
Stāvi klāt, Dievs, svētī Latvi!

Interneta enciklopēdijā – Vikipedia – lasām: “Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4.
maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās
Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt
attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību
uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.” Rita Drone

Pasaules brīvo latviešu apvienību turpmāk vadīs Kristīne Saulīte
“Jūtos lepna, ka esmu latviete,” saka Kristīne
Saulīte, kuru Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) valde ir izraudzījusi par priekšsēdi
nākamajiem diviem gadiem.
Kristīne Saulīte jaunos pienākumus sāks pildīt no
1. janvāra, pārņemot amata pilnvaras no
pašreizējā vadītāja Jāņa Kukaiņa. Līdz šim par
organizācijas vadītājiem tika izraudzīti trimdas
latvieši un viņu pēcteči, taču Kristīne pieder pie
jaunās diasporas, jo izaugusi Latvijā. Viņa saka:
“Esmu dzimusi Latvijas laukos, Lestenē, kur
pavadīju visskaistāko bērnību, kādu vispār var iedomāties! Esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem par
lielu un bagātīgu dāvanu, kas man tika ielikta šūpulī – lepnumu, ka esmu latviete, taisnīguma un
atbildības izjūtu un darba tikumu. Kad citi bērni vasarās devās uz pludmali, mums bija jāstrādā
dārzos…”
Mūža lielāko daļu Kristīne pavadījusi Austrālijā, kuru no Latvijas šķir vairāk nekā 15 tūkstoši
kilometru, taču vienmēr akcentējusi savu piederību Latvijai un latvietībai.
K. Saulīte ir beigusi Biznesa vadības skolu Melburnā 2007. gadā un 2012. gadā – Hārvardā. “Mans
maizes darbs vienmēr ir bijis saistīts ar cilvēkiem – vadot uzņēmumus, komandas, kā arī palīdzot
cilvēkiem individuālajā izaugsmē,” stāsta Kristīne. “Es darbojos pārmaiņu vadībā. Neesmu no tiem,
kas vienkārši samazina darbinieku skaitu, lai uz papīra viss izskatās skaisti un labi. Jau sen sapratu,
ka panākumu pamatā ir tas, ka pareizie cilvēki atrodas pareizajās vietās. Uzskatu, ka jaunas iemaņas
var apgūt, bet vissvarīgākā ir attieksme un vēlme.”
Brīvā laika intereses Kristīnei ir mūzika, literatūra, politika, māksla, bizness, kā arī labdarība. Kristīne
bijusi gan Melburnas “Daugavas skolas” pirmsskolas audzinātāja un vidusskolas skolotāja, gan
Melburnas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece. Kopš 2015. gada vadījusi Latviešu
apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un divus gadus strādājusi arī kā PBLA priekšsēža vietniece.
Sabiedriskajā darbā Kristīnei vislielāko gandarījumu dod tas, ka diasporas organizācijas ir
veicinājušas latviskās piederības stiprināšanu ļoti daudziem cilvēkiem. Viņa teic: “Diasporas bērni un
jaunieši pa lielākajai daļai jau ir trešā, ārpus Latvijas dzīvojošā paaudze. Viņos piederība Latvijai tiek
veidota caur latviešu skolām, latviskajām nometnēm un vidusskolām. Melburnas latviešu skola
“Daugava” nupat svinēja savu 62. izlaidumu.”
Raksturojot sevi, K. Saulīte akcentē, ka viņa pieder tiem, kuri uzskata par savu pienākumu vienmēr
un visur lepoties ar Latviju. Jo tā var veidot cittautiešu izpratni par to, kādi ir latvieši un kādā zemē
dzīvo. Raksts ņemts no PBLA 2017. gada 18. decembra ziņu apskata

LOAM gada sapulce
• 28
•
12:30

Svētdien
. janvārī
plkst.
Sapulce notiks draudzes nama lejasstāvā

Marisam Jansonam mūzikas pasaules augsts apbalvojums
Latviešu diriģents Mariss Jansons godalgots ar vienu no mūzikas pasaules augstākajām godalgām –
Lielbritānijas Karaliskās filharmonijas (RPS) zelta medaļu.
“Mariss Jansons ir viens no izcilākajiem mūsdienu mūziķiem,” norādīja RPS. “Viņa diriģēšanas
maniere ir spēcīgs disciplīnas un iedvesmas apvienojums, un viņa atklājošā uzstāšanās ir dabīgi
patiesa partitūras niansēm un vienlaikus piepildīta ar jauniem atklājumiem un ieskatiem mūzikas
būtībā.”
Medaļu Jansons, kurš patlaban ir Bavārijas Radio simfoniskā orķestra vecākais diriģents, saņēma 24.
novembrī Londonas Bārbikana centrā no godalgas pagājušā gada ieguvēja Micuko Učidas. Tam
sekoja Bavārijas Radio simfoniskā orķestra koncerts.
Jansons ir 104. šīs balvas saņēmējs kopš 1870. gada, kad tā tika dibināta par godu Bēthovena 100.
dzimšanas dienai. LETA
Par biļešu iegādi uz 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem
Latvijas Nacionālā kultūras centra izsludinātajā iepirkumā “XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku biļešu tirdzniecības un biļešu elektroniskās kontroles nodrošināšanas pakalpojums”
uzvarējusi SIA “Biļešu paradīze”.
“Jau šobrīd jūtam pastiprinātu sabiedrības interesi par biļešu iegādi uz gaidāmajiem 2018. gada
Dziesmu un deju svētkiem. Mūsu kā rīkotāju pamatuzdevums bija izvēlēties pretendentu, kurš spēs
sniegt pārskatāmu un kvalitatīvu pakalpojumu un ir gatavs rūpīgi strādāt gan pie rindu regulēšanas
mehānisma tiešsaistē, gan rindu mazināšanas aktivitātēm tirdzniecības vietās. Pārskatāma un
kvalitatīvi sagatavota biļešu tirdzniecība nodrošinās lielāku Dziesmu un deju svētku pieejamību gan
Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem. Tomēr jau tagad vēlamies uzsvērt, ka visiem
interesentiem ir jārēķinās, ka pieprasījums daudzkārt pārsniegs piedāvājumu, ņemot vērā pasākumu
norišu infrastruktūru ietilpību un visiem nebūs iespēja baudīt visus pasākumus klātienē. Programma ir
ļoti krāšņa – Rīgā būs gan maksas, gan bezmaksas pasākumi, un esam pārliecināti, ka ikvienam būs
iespēja sajust Latvijas valsts simtgadei veltīto Dziesmu un deju svētku īpašo gaisotni,” akcentē svētku
izpilddirektore Eva Juhņēviča.
Plašāka informācija par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku biļešu iegādes kārtību
internetā un tirdzniecības vietās būs pieejama šī gada novembrī. Biļešu tirdzniecību plānots uzsākt
2018. gada janvārī. Biļešu cenas plānotas no 2 līdz 65 eiro. Skatītāju vietas Daugavas stadionā
palielināsies par 100% (no 5000 iepriekš līdz 10 000) pēc rekonstrukcijas, savukārt Mežaparka
Lielajā estrādē plānotais vietu skaits varētu palielināties par 36% (no 22 000 iepriekš līdz 30 000) pēc
rekonstrukcijas pirmās kārtas. Jau ziņots, ka vienā pirkuma reizē pircējam uz vienu pasākumu būs
iespējams nopirkt līdz 4 biļetēm, bet ielūgumu skaits uz gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem
nepārsniegs 2 % no kopējā biļešu skaita, attiecīgi būtiski palielināsies brīvajā tirdzniecībā pieejamo
biļešu skaits.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz
8. jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus organizē Latvijas Nacionālais
kultūras centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā esošā valsts iestāde. Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, Biļešu paradīze. Raksts ņemts no PBLA

SPĒĻU, PICAS UN
FILMU VAKARS VISĀM
PAAUDZĒM
Sestdien, 20. janvārī
Plkst. 4 pēcpusdienā
Latviešu baznīcas telpās
Visi mīļi aicināti!
Ieejas maksa: $10 pieaugušajiem, $5 bērniem no 5 gadu vecuma
Pica un alus pret ziedojumu

Plkst. 4:00 lejas zālē - novuss, latviešu kāršu spēle zolīte (būs iespēja atkārtot/iemācīties),
kā arī dažādas galda spēles (ieskaitot konkursos apbalvoto, LV izgudroto spēli “Ice Cool”)
Plkst. 5:00 - picas un atspirdzinoši dzērieni, arī alus!
Plkst. 6:00 draudzes zālē - Māras Pelēces veidotās filmas par trimdas grupām un mūziķiem
no cikla “Trimda dimd!”

“Trimda dimd” īsfilmu cikls piedāvā satikties ar mūziķiem, kuri piedalījās populārās latviešu trimdas
grupās, radot oriģinālu latviešu mūziku ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kara.
No vecākās paaudzes Ilmārs Dzenis, Vilnis Baumanis un Alberts Legzdiņš, no “jaunākiem” – Gatis
Gaujenieks un Arnolds Kārklis par savu laiku grupā “Akacis”.
“Trimda dimd” mērķis ir celt gaismā trimdas latviešu mūzikas unikalitātes. Vai tas būtu Ziemeļamerikā vai
Īrijā, mēs vēl arvien izpaužam mūsu tautas identitāti. Pasaules latviešu vēsture un tagadne ir izjūtama arī
mūzikā. Lai gan veidotāji, galvenokārt, strādāja, lai atstātu liecības nākamajām paaudzēm, tajā pašā laikā
kaut kas svaigs un iepriekš nezināms atklāsies tiem, kuri jau pazīst šo mūziku un māksliniekus. Skatītāji tiek
aicināti iztēloties, ka viņi sēž turpat blakus māksliniekiem un ir iesaistījušies intīmās sarunās, kas iedziļinās
komponistu un mūziķu ieskatos, ierakstu procesos, iztirzā dziesmu koncepcijas un dialogu vai mijiedarbību,
kas veidojās ar publiku: kāds bija mākslinieku devums un ietekme sabiedrībai kopumā, un kā sabiedrība arī
ietekmēja viņus.
Sestdienas, 20. janvāra, programmā (skat. reklāmu) kopīgi noskatīsimies dažas no šīm īsfilmām. Pirms
seansa ievadvārdus teiks un uz skatītāju jautājumiem pēc seansa atbildēs režisore un producente Māra
Pelēce.

REŽ. MĀRA PELĒCE, ASV, 2012-2017
Filmas ir latviešu valodā
Īsfilmu garums: 10-15 min

TRIMDA DIMD

Svētdien, 21. janvārī, plkst. 12:30 latviešu baznīcas lejas telpās
Tikšanās ar grāmatas “Among the Living and the Dead” autori

INĀRU VĒRZEMNIECI
Rakstnieces stāstījums būs angļu valodā
Grāmatas būs pērkamas ar autores parakstu
Sunday, January 21st at 12:30 pm at the Latvian Lutheran Church
Meet award winning author of “Among the Living and the Dead”

INARA VERZEMNIEKS
The presentation will be in English with an opportunity to converse with her in Latvian
over coffee and refreshments. Books will be available for sale and signing by the author.
Inara Verzemnieks traces the fate of her family from Latvia through the lives of her grandmother and her
grandmother's sister, separated during WWII – one sought refuge in the west,
the other faced deportation to Siberia.
“[Verzemnieks] is a gracious writer, inviting the readers on her journey into the past… Armed with her wealth
of knowledge in Latvian history and myths, and her masterful and lush observations, Verzemnieks remains an
able guide, earning our undivided attention and admiration.” – Angela Ajayi, Minneapolis Star Tribune
Inara Verzemnieks teaches creative
nonfiction at the University of Iowa.
She has won a Pushcart Prize and a
Rona Jaffe Writer's Award, and has
been a finalist for the Pulitzer Prize
in feature writing.
She lives in Iowa City, Iowa.
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Pus gadu simts ir īss,
Tas aizgājis ir drīz –
Daudz gaŗu ceļu izstaigāts,
Daudz tautas dziesmu izdziedāts.

TEIKSMAI 50!
Laipni ielūdzam uz

Teiksmas vakaru
sestdien,

3. februārī plkst. 18:00 (6:00 vakarā)

“Celtic Junction” telpās - 836 Prior Ave N, St. Paulā 55104
(karte otrā pusē)
Dziesmas - rotaļas - danči - uzkodas - atspirdzinājumi!

Ieeja $20 (bērniem un studentiem $5)
izziņai: elga.pone@yahoo.com (612-827-4820) vai
zintapone@yahoo.com

TEIKSMA
is celebrating 50 years of singing Latvian folk songs!
Join us in an evening of singing, dancing, refreshments.
Saturday, February 3, 2018 - 6:00 PM
at The Celtic Junction - 836 Prior Ave. N, St. Paul 55104
Tickets at the door $20 (children and students $5)
Info: elga.pone@yahoo.com (612-827-4820) or
zintapone@yahoo.com

Pateicības

Sirsnīgs paldies mācītājam Dāgam Demandtam un Minesotas latviešu draudzei par apsveikumu
manā dzimšanas dienā.
Visvaldis Nagobads
Sirsnīga pateicība draudzei un mācītājam Dāgam, kā arī maniem draugiem un ģimenei par
apsveikumu dzimšanas dienā. Tāpat pateicība Pērkonītim par gardumu sainīti.
Mirdza Eglīte
Čaklie Svētrīta Zvanu eņģelīši!
Paldies par vērtīgo un glīto mēnešrakstu. Priecīgus Ziemassvētkus!
Imants un Ruta Kalniņi
Priecīgus Ziemassvētkus – rakstītājiem, fotogrāfiem, tehniskiem darbiniekiem un visiem, visiem
par latviešu baznīcas informāciju! Paldies!
Skaidrīte Zariņa

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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of Minneapolis and St. Paul
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Change Service Requested

Church Services and Calendar of Events
Sunday, January 7, 11 am – Epiphany Day Service followed by fellowship and
Laimonis Sprogis 90th Birthday Celebration.
Sunday, January 14, 11 am – Church Service with Holy Communion, Children's talk and
Sunday school. Followed by Kazdanga school Soup lunch (all proceeds will go to
feed the needy school children of Kazdanga in Latvia.)
Thursday, January 18, 11 am – Morning Bible study.
Saturday, January 20, 4 pm – Game, Pizza and Movie Night.
Sunday, January 21, 11 am – Church Service followed by fellowship and presentation by
Latvian author Inara Verzemnieks.
Tuesday, January 23, 7 pm – Evening Bible study.
Sunday, January 28, 11 am – Church Service with Holy Communion followed by fellowship
and LOAM (Latvian Organizations in Minnesota) annual general meeting at 12:30.
Sunday, February 4, 11 am – Church Service followed by fellowship.
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
$25.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai.
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus
pasts nepārsūta.

