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Jūsu   Elmārs Ernsts Rozītis 

           LELBĀL archibīskaps                                                                                                        

Gana raksts 

2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos,  

ievadot anno Domini 2015 
Saka liecinieks: “Jā, es nāku drīz.” 

“Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!” 
Jāņa atklāsmes grāmatas 22:20        Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū, 

       pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas – Jāņa 

atklāsmes beigām: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen, nāc, Kungs Jēzu!”  Kurš ir minētais liecinieks, kas drīz 

sola nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik daudzveidīgi 

Dievs jau ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā Jēzū Kristū. 

Ziemassvētki ir svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas ne 

tikai vien atskatās senā pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva nākšanai 

pilnībā, godībā. Apsolījums, ka pirmkristiešu lūgšana “Maranatā” - Nāci, Kungs! – tiek uzklausīta.  

       Atskatoties uz aizvadīto gadu – un pie manis: reizē atskatoties uz aizvadītiem 21 gadiem – gribas 

pateikties par daudziem brīžiem, kuros Dieva nākšanu pie mums varējām izjust: dievkalpojumā, pie 

Svētā Vakarēdiena, bet arī patiesības, draudzības un prieka brīžos mūsu saimē. Stāvot pie 

archibīskapa prof. Teodora Grīnberga granita kapakmeņa Esslingenas Plīnsavas kapsētā, pārlasu tur 

iekalto liecību no 1. Jāņa vēstules 4:16: “Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un 

Dievs Viņā.” Tik tuvu mums var būt Dievs, tik tuvs ir ceļš Viņa nākšanai. Un tomēr vēl ir spriedze ar 

nakti ap mums, ar tālēm, kas mūs šķir, ar pārpratumiem, vainu, grēku, sāpēm, nāvi. Vēl ir tik daudz 

iemeslu, lai no sirds lūgtu: “Nāc, Kungs Jēzu!”  Nāci manā dzīvē, nāci mūsu draudzē un Baznīcā, nāci 

un pārvērt pēc Tava prāta so pasauli, lai tā kļūtu par Tavu valstību. 

       Kad Dievs nāk, Viņš arī mūs saved kopā. Kā konkrētu liecību Dieva vienojošam spēkam ar prieku 

un dziļu pateicību minu mūsu Baznīcas ieiešanu luterāņu un anglikāņu baznīcu Porvo kopienā, kas tika 

svinīgi parakstīta 2014. gada 19. septembrī Yorkā, Anglijā. Būt Dievā pilnīgi vienotiem, ar visām prak-

tiskām konsekvencēm, piemēram baznīcu locekļiem un darbiniekiem, vai arī telpu lietošanā, tas ir kaut 

kas brīnišķīgs un svētīgs. Un vēl vienu lielu Dieva klātbūtnes svētību esam saņēmuši aizvadītajā gadā: 

es domāju - mūsu Baznīcas bīskapa/es vēlēšanas. Lai Dievs ar mūsu Baznīcas turpmākās 

archibīskapes kalpošanu ienāk mūsu Baznīcā arvien par jaunu, arvien gaišāk un skaistāk! Svētīga jau 

bijusi vēlēšanu gaita – dzīvā interese draudzēs, pāri par 95% balstiesīgo piedalīšanās, pārliecinošais 

vairākums. Īsti kristīgā veidā izšķiroša nav bijusi ne ārējā dzīves vieta, ne dzimums, un cik jauki, ka 

vēlēšanas nemaz nav traucējušas mūsu kopību: nedz mūsu sadarbību vēlēšanu laikā, nedz kopējo 

darbu turpmāk! 

       Abi ar manu kundzi Veru novēlam Jums Kristus piedzimšanas svētkos un 2015. gadā, lai Dievs pa-  

tiesi ienāktu tieši Jūsu personīgajā dzīvē un vidē, un padarītu Jūs reizē arvien atvērtākus Viņa 

nākšanai. Pirmais ir Viņa klātbūtne, Viņa apsolījums: “Es nāku drīz.”  Ziemsvētku gaismā jau 

saredzēsim Viņa gaismu. Un atsaucoties uz Viņa Vārdā doto apsolījumu, kristībās savienotu ar mūsu 

dzīvi, droši lūgsim mūsu Tēvu debesīs: lai nāk Tava valstība, Tavs Svētais Gars līdz ar visām Gara 

dāvanām (Gal 5:22-23). 

Tad mēs piedzīvosim līdzībās jau tagad un reiz pilnībā: “Ko Jūs vien lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu!” 

(J 14:13-14). Centīsimies turēt tīru mūsu dvēseles spoguli, lai tajā varētu iespīdēt Dieva gaisma, un tāds 

lai būtu mūsu dzīves dialogs ar Dievu. 
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Novēlējums 2015. gadam 

2015.g. februārī 

Cik ilgstoša ir šī uzliesmojošā apņēmība? Dienas? Nedēļas? Iespējams, ka trenēšanas zāles būs 

mazāk pārpildītas janvāra beigās, nekā tās bija mēneša sākumā. 

   Jaungada solījumi norāda uz sajūtām, ka mūsu dzīvē viss nav kā tam jābūt. To arī ietekmē 

neskaidrs tēls par skaistumu un veselumu Dieva labā radībā. Ir starpība starp ar to, kas mēs esam 

un kādi mēs esam radīti, lai būtu. Tāpēc mēs cenšamies aizpildīt šo plaisu sevī. Mēs ”pareizi” 

ēdīsim, vingrosimies, uzlabosim attiecības, zaudēsim svaru, ierobežosim ierakstus kalendārī, 

samazināsim sakrāto mantu, iemācīsimies citu valodu, utt, utt. Un tas viss ir labi un varbūt pat 

vērtīgi, bet tas neaizpildīs plaisu.  Varbūt mēs varam izpildīt šo pašpilnveidošanās programmu 

janvārī, bet, iespējams, ka nē. Pienāk gavēņa laiks, un tas pats atkārtojas, tikai šoreiz tā ir garīgā 

jaungada solījuma versija. Kā Mārtiņš Luters, ir jādomā, vai ar to pietiek? 

   Domāju, tā nav nejaušība, ka tieši janvārī svinam mūsu Kunga kristības. Ziemssvētku gaismā, 

Betlēmes zvaigznes gaismā mums nāk šis atgādinājums: 

”Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā 

līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, 

arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu 

savienoti arī augšāmcelšanās līdzībā.” (Romiešu 6:3-5) 

Te ir labā ziņa, ka kristībā mēs jau esam miruši vienīgo patiesi svarīgo nāvi. Jēzus Kristus nāve, kurā 

mēs esam aprakti, ir nāves beigas. Tā atņem varu grēkam. Tā ir sākums jaunai dzīvei. Katrs jaunais 

gads mums to atgādina.  

   Savā grāmatā Kristīgā dogmatika, teologs Roberts Džensons rakstīja: "Mana kristība lauza 

pagātnes saites uz nākotni." Kristībā dotā atbrīvošanās no pagātnes un jaunā iespēja apvienojās. 

Kristībā mēs tagad esam Kristū. "Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un 

redzi – viss tapis jauns." (2 Korintiešiem 5:17). Tas ir jau noticis. Mēs esam taisnoti. Mēs esam 

atbrīvoti. 

   Tātad, dodiet sev Jaungada solījumus, ja vēlaties, bet saprotiet, ka kristībā Dievs mums ir devis 

jaunu dzīvi, jaunu gadu, jaunu dienu. Atbrīvoti no visām emocionālām un garīgām enerģijām, kas 

tika ieguldītas neiespējamā uzdevumā atbrīvot pašiem sevi, mēs tagad esam brīvi mīlēt Dievu un 

kalpot viens otram. 

   To teikusi atgriežos pie novēlējuma: ”Esi stiprs un drošs! nebīsties un nebaiļojies!” un teksta 

turpinājuma „jo tas Kungs tavs Dievs ir ar tevi visur, kurp tu iesi!” Tieši šajos vārdos Josua guva 

drosmi un spēku. Šie senie vārdi apvienojas ar jauno, kas nāca ar Kristu. Bailes dzimst tur, kur 

izjūtam savu nespēku, mazumu, vājumu. Tās var izjust pienākuma priekšā, kara draudos, nāves 

tuvumā, vientulībā... bet Dievs mūs drošina, arī es esmu ar Tevi, kurp tu iesi vārdiem. Nebīsties, bet 

tici! Dievs nāk līdz. Tas nav tukšs solījums, bet redzami pierādīts, kad viņš nāca pie mums kā 

cilvēks. Ticībā mēs topam stipri un turam drošu prātu. 

”Esi stiprs un drošs!  

Nebīsties un nebaiļojies!” Jozuas 1:9 

Jauns gads. Katru gadu pamanu lielāku, garāku un 

plašāku uguņošanu. Ar sprādzienu - prom ar veco, lai 

nāk jaunais. Spilgtās, krāsainās gaismas tiek noteikti 

jaungada solījumi  – bieži ar pašpilnveidošanās 

solījumiem. Un tā, apvienojot optimismu ar lielu 

apņēmību, mēs ieejam jaunajā gadā.  

Mācītāja Ieva 

Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, Tu redzi šo pasauli pāri apvāršņiem, laikiem, un visām robežām. 

Atadri mūsu sirdis drošībai sekot Tev, kur tu mūs vadi, pāri robežām, aiz kurām ir mūsu neziņa un 

nedrošība, jo vienīgi Tavā spēkā mūsu nespēks ir pārvarēts. Āmen. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wallpoper.com/wallpaper/horizon-364590&ei=VfbYVIK7BojlywPalICICw&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNF_nEgCDM3in9ypRQnFoctIShVoLA&ust=1423591352918062
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Draudzes darbība balstās uz dievkalpojumiem, kuros visi vienmēr ir ļoti mīļi gaidīti. Dievkalpojumā 

piedalīties nav tikai ticības apliecināšana, bet arī iespēja būt kopā ar līdzcilvēkiem ar tām pašām 

pamatvērtībām; Izrādīt mīlestību vienam pret otru, atbalstīt grūtībās nonākušos cilvēkus, kā arī 

priecāties līdzi otra priekam. 

Viens no mūsu draudzes atbalstīšanas darbiem ir ziedot kolektes labdarīgiem mērķiem. Mums 

prieks paziņot, ka 2014. gadā savāktās kolektes ir 20.736.- kronu apmērā. Tā summa tika sadalīta 

sekojoši: 

   1.005.- Archibīskapa algas fondam. 

 19.731.- Daugavpils diacēzei priekš atbalsta bērniem un bērnu ģimenēm dzīvojot            

 nelabvēlīgos apstākļos Latgalē. 

No sirds dziļumiem pateicamies visiem dievkalpojumu apmeklētājiem par saņemto atbalstu 

mūsu draudzei un tās labdarībai!  

Dievkalpojumu kolektes 2014. gadā 

2015.g. februārī 

Vēlamies pieminēt  un pateikties tām personām, kuras ārpus draudzes valdes un padomes loka, 

ar lielu sirsnību piedalījušās mūsu 2014. gada darbībā.  Lai 2015. gads jums būtu labvēlīgs! 

Mūsu saimniece Ingrīda Leimane: 

Sirsnīgs paldies visiem, kas gan pirms un pēc dievkalpojumiem ir palīdzējuši gan ar cepšanu, gan 

ar galdu klāšanu un trauku novākšanu!  

Korektūras lasītāja:  Mirdza Krastiņa 

Dievkalpojumos piedalījušies: 

Pie ērģelēm  Rūta Baumgarte, Gundega Dūda, Kira Lankinen un 

 Göran Grahn  

Pie klavierēm Iveta Cālīte 

Flauta  Inta Heimdal   

Solisti Baritons Pāvils Johansons, baritons Arvīds Keinis, 

 tenors Christer Wikmark 

Stokholmas latviešu koris   Gaidas Rulles vadībā 

Ansamblis   Christer Wikmark vadībā 

Dziedātāji Ieva Graufelde,  Pāvils Johansons, Pēteris Kancāns, 

 Daiga Kivleniece, Jānis Krēsliņš, Laine Lasmane 

 Wikmark, Ingrīda Leimane, Inga Strante, Anneli 

 Zvejnieks un Ilze Zvejnieks. 

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi Ieva Lases un Annas Petraskevicas vadībā 

Solo Gerda Valatkeviča  

Lasītāji Kristīne Bergholca, Pāvils Johansons, Justīne Krēsliņa, 

 Inga Strante 

Viesu mācītāji Dr. Ilze Ķezbere, Dr. Normunds Kamergrauzis un katoļu 

 priesteris Dr. Andris Priede  

Pie karoga 18. novembrī Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi 
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Dariet  to mani pieminēdami 

Stokholmas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes valde  ielūdz visus bijušos un esošos draudzes 

valdes locekļus piedalīties draudzes 70. gada jubilejā! Mūsu draudzes jubileja tiks svinēta kopā ar 

ikgadus notiekošo Zviedrijas latviešu baznīcas Sinodi, kas šogad notiks 2015. g. 21. un 22. martā un 

kā draudze, atzīmēs 70. darbības gadus.  

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes sākumi saskatāmi 

tālajā un kara nomāktajā 1945. gadā, kad bēgļi no Latvijas 

pulcējās nometnēs. Baznīcas Pārvalde iecēla māc. Arnoldu 

Grosbachu par draudzes pirmo mācītāju. Pirmais 

dievkalpojums notika 15. augustā, 1945.gadā, Sv. Sigfrīdas 

Baznīcā. Prof. F. Balodis un prof. Jānis Vārsbergs, stājās 

darbā, lai Stokholmas latvieši tiktu pie pastāvīgas Ev. Lut. 

draudzes. Kā ministrs Jānis Tepfers raksta atmiņās, „Pēc 

pirmajiem soļiem svešajā zemē, arvienu vairāk radās 

nepieciešamība jo drīzāk tikt pie garīga spirdzinājuma, ko 

mums dod Dieva vārds mūsu mātes valodā, lai gūtu vajadzīgo 

spēku, ne tikai ikdienas dzīvei un darbam, bet arī trimdas gaitu 

grūtumiem, lai mēs nepagurtu cīņā par mūsu kopējā lielā 

mērķa īstenošanu — atgūt mūsu tautas un tēvzemes brīvību.” 
No sākumā mazās kopas gadu gājumā izauga viena no 

lielākām latviešu draudzēm Zviedrijā. 1946. gada 7. jūlijā 

ievelēts pirmais draudzes priekšnieks docents Jānis Leimanis. 

Draudze tagad pate arī ievēl māc. Grosbachu par draudzes 

mācītāju. Māc. A. Grosbachs, izšķiras pārcelties uz Dāniju, lai 

tur kalpotu kā bēgļu mācītājs. 1946. gada 12. decembrī 

vienbalsīgi tiek ievēlēts prāv. Oskars Sakārnis par draudzes 

mācītāju.  

Lai atzīmētu šo nozīmīgo notikumu, pulcēsimies kuplā skaitā, kopā ar Sinodes 

delegātiem un Baznīcas valdes pārstāvjiem!   

Pirmā draudze Ēlandē 

1944. – 1945.g.  

Mācītājs Oskars 

Sakārnis. 

Mācītājs Arnolds Grosbachs 

Turpinājums 5. lappusē 
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Programma draudzes 70. gadu jubilejā: 
 

2015.g. 20. martā, pulksten 18:00 koncerts Somu baznīcā, Slottsbacken 2B-C, Vecpilsētā,  

Ieeja pret ziedojumiem. 

 

Dobeles bērnu mūzikas skolas audzēkņi no Latvijas 

• Klavieres 

• Flauta 

• Vokāls 

 

Pasniedzēja Anžela Beļska. 

 

Talantīgie bērni no Dobeles mūzikas skolas ir vairāku starptautisko konkursu laureāti, kas 

papildina savas profesionālas meistarības celšanu Alternatīvās  Izglītības Biedrībā “Citāda skola”. 
 

 

 

 

 

2015.g.  21. martā, pulksten 9:30  Stokholmas Domu baznīcā (Storkyrkan), Vecpilsētā 

 

Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis aicina tuvāk iepazīties ar Stokholmas Domu Baznīcu. 

Noslēgumā īss dievkalpojums kopā ar Dombaznīcas apmeklētājiem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.g.  22. martā, pulksten 14:00  svētku dievkalpojums  Ādolfa Fredrika baznīcā. 

 

Dziedās operdziedonis Arvīds Keinis.  

Nav vēl precizēta pārējā dievkalpojuma programma.  

Viesis ir ārpus Latvijas archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.  

 

Pēc dievkalpojuma Ādolfa Fredrika baznīcas draudzes telpās saviesīgs vakars ar uzrunu  

un foto izstādi. Veidojās interesants pārskats.   

Visi mīļi gaidīti piedalīties jubilejas svinēšanas pasākumos! 

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes valde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu piemineklis Ādolfa 

Fredrika kapsētā. Prof. Pauls 

Kundziņš ziedoja kapu pieminekļa 

projektam. 

Pirmās ūrnas tika apglabātas 

1947.g. 

To starpā bija divu leģionāru 

urnas, kas izdošanas apdraudēti, 

atņēma sev dzīvību. 

Šī pirmā kapu vieta piepildījās 

1950.g. sākumā. 
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Apsveicam 

2015.g. februārī 

draudzes sekretāri Dr. Lilitu Zaļkalni ar disertācijas 

aizstāvēšanu Stokholmas universitātē 2014.g. 24. 

oktobrī. 

   Promocijas darba mērķis ir analizēt VDK repatriācijas 

kampaņu un trimdas latviešu reakciju uz to. Apskatot 

komitejas „Par atgriešanos Dzimtenē” darbību 

Austrumu Berlīnē, saturu repatriācijas laikrakstā „Par 

atgriešanos Dzimtenē”, un trimdas preses reakcijas uz 

kampaņu, šis pētījums norāda, kā augsti attīstīta 

stratēģijas un taktika tika īstenotas lai izsauktu noteiktu 

uzvedību no emigrantiem, un kā emigranti izstrādāja 

savu pretstratēģijas, lai kompensētu sekas kampaņas. 

Šī tēze secina, ka neraugoties uz padomju pārākumu 

organizācijā un resursiem, maza un iekšēji sadalīta 

kopiena varēja izturēt padomju propagandas 

saskaņotos centienus, ja grupas vienotā misijas apziņa 

bija pietiekami spēcīga. 

LELBĀL (Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas)  archibīskapes elect 

Laumas Zušēvicas ordinācijas dievkalpojums 

    Archibīskapes electa  ordinācijas dievkalpojums paredzēts svētdien, 

2015. g. 19. aprīlī, pulkst. 14  Milvokos (WI),  Mount Zion luterāņu 

baznīcā. 

    Vēlēšanu procesu beidzot, šī gada oktobrī, vēlēšanu komisija 

konstatēja, ka prāv. Lauma Zušēvica ieguvusi 140 no iespējamām  205 

balsīm, un ir ievēlēta par Latvijas ev. lut. Baznīcas ārpus Latvijas  

Bīskapi. LELBĀL Virsvalde rezultātu apstiprinājusi, par viņas amata 

apzīmējumu nosakot ‘archibīskape’.  Bīskape ir vispārējs garīgais 

amats, toties ‘archibīskape’ ir specifiskais administratīvais amata 

apzīmējums, kuru piešķir Baznīcas Virsvalde. 

Iepazīstaties ar jaunievēlēto LELBĀL archibīskapi Laumu Zušēvicu 

    Lauma Zušēvica (dzim. Lagzdiņa) dzimusi 1954. gada 3. jūlijā 

Klīvlandē (ASV). 1976. gadā ieguvusi bakalaura grādu reliģijas zinātnē 

un valodās Klīvlandes Valsts Universitātē un turpināja studijas Jēlas 

Universitātē, kur 1978. gadā ieguva maģistra grādu reliģijas zinātnēs, 

specializējoties Jaunās Derības zinātnē un agrās kristietības vēsturē. 

1980. gadā saņēmusi Jēlas Universitātes M.Ph. grādu reliģiskās 

zinātnēs un valodās. Ordinēta mācītājas amatā 1978. gada 4. jūnijā 

Klīvlandē. 

  

 

 

    1979. gadā Zušēvica kļuva par Ņujorkas latviešu draudzes mācītāju. LELBĀ ir vadījusi Skolu un 

kristīgās audzināšanas nozari, un bijusi ilggadīga Jaunatnes nozares vadītāja. 1996. gada februārī 

arhibīskaps Rozītis viņu ieveda prāvestes amatā un kopš 2005. gada vada LELBĀL draudžu 

pārvaldi Ziemeļamerikas kontinentā.  

    Mācītāja Zušēvica 1980. gada 12. jūlijā salaulājās ar arhitektu Ivaru Zušēvicu, ģimenē izauga 

divas meitas - Zīle un Kaija, un ar mazdēliņa Paulīša ienākšanu pasauli, tagad ir arī vecmāmiņa.      

    Lauma Zušēvica nebūs pirmā latviešu bīskape. 2009. gada janvārī Lielbritānijas luterāņu 

baznīca bīskapes amatā ordinēta mācītāja Jāna Jēruma Grīnberga, kura ir kalpojusi LELBĀL 

draudzēs. Jāna Grīnberga bija pirmā bīskapa amatā ievēlētā sieviete Anglijas baznīcas vēsturē,  

un ejot emeritūrā pieņēma mācītājas amatu Rīgas Anglikāņu draudzē.   

Prāveste Ieva Graufelde 



7 2015.g. februārī 

2014.g. 29. novembra Adventa dievkalpojumā 

latviešu skolas audzēkņi kuplina dievkalpojumu. 

Annas Petraskevicas vadībā. 

Stokholmas latviešu kora dalībnieki 

dzied Pļaujas Svētku dievkalpojumā 

2014.g.10. maijā.  

Gaidas Rulles vadībā. 

Kopā ar latviešu skolas bērniem, skolas eglītē 

2014.g. 14. decembrī, tiek meklēts, kas ir 

Ziemassvētki. 
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Kasieres informācija 

2015. gada Baznīcas gadagrāmata 

Grāmatu var pasūtīt pie Kristīnes Bergholcas. Cena: 150 kr. 

e-pasts kristine@abc.se, telefons 0708-69 69 02 

Iemaksāt kontā   35 17 73 – 7  

Lettiska Församlingen i Stockholm 

 

 

2015.g. februārī 

Jūsu kasiere Kristīne 

Sākot 2015. gada draudzes darbību vispirms sirsnīgi gribu pateikties draudzes locekļiem par 

pagājušā gadā sniegto ekonomisko atbalstu. Mēs esam pateicīgi un to ļoti novērtējam! Saimnieciskā 

rezultāta prasība no SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) ir, ka draudzēm Zviedrijā pašām 

ir jāsagādā vismaz 50% no valsts saņemtā pabalsta.  

Kopš 2012.g. SST arī ir ieveduši stringrāku kontroli par draudžu locekļu sarakstiem. Tādēļ pēdējos 

gadus atkārtoti esam lūguši draudzes atbalstītājiem izpildīt reģistrācijas anketu, un samaksāt 

draudzes nodevu 150.- par personu (bērniem un jauniešiem līdz 18 gada vecuma nav jāmaksā). 

Reģistrēšanās nozīmē, ka vēlaties palīdzēt nodrošināt, ka draudze spēs gādāt par dievkalpojumiem, 

kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un diakonijas darbu. 

Esmu saņēmusi jau daudz izpildītas reģistrēšanās anketes, bet ja neatceraties vai esiet 

reģistrējušies, lūdzu pajautājat pa e-pastu kristine@abc.se vai atrakstiet man – K. Bergholcs, Sickla 

Kanalgata 81, 120 68 Stockholm. Tagad pievienoju šo anketi tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.  

Visiem pievienoju 2015.g. iemaksas zīmi draudzes nodevai (150 kronas) un ziedojumiem.  

Ceram uz jūsu turpmāko draudzes darbības atbalstu, līdzdalību un dievkalpojumu apmeklēšanu. 

Jūsu aktīvā līdzdalība rod draudzes valdei un padomei papildus prieku darboties un censties vēl 

vairāk!  

Gada lozungs: „Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir 

pieņēmis Dievam par godu.” Rom. 15:7 

   Mūsu Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus 

Latvijas gada grāmata ir brīnišķīgs pirkums. Jauks iesākums, 

jaunai dienai ir kalendārija nodaļas lasījumi katrai dienai. 

Rakstu nodaļa bagātina ar zināšanām par interesantu tēmu. 

Jau otro gadu gatavojamies lielai Reformācijas 500 gada 

jubilejai 2017. gadā. Šogad tiek apskatīta Lutera tēma ir sola 

fide, vienīgi ticība. Chronikas nodaļā lasāms par notikumiem 

ārpus Latvijas draudzes un Latvijas draudzēs.  

   2015. gadā Jūs varēsiet lasīt saistošus rakstus Baznīcas 

gadagrāmatā un iepazīties ar jaunām vērtīgām grāmatām, kā 

piemēram Dāga Hammaršelda Ceļa zīmes. u.c.  

Draudzes mācītāja: 

Prāv. Ieva Graufelde 

Malmvägen 16 B, 4 tr. 

191 60 Sollentuna 

Tālr.:  08-508 940 45  

vai 073-7730051 

ieva.graufelde@svenskakyrkan.se 

 

Draudzes priekšsēde: 

Zane Zaļkalne 

Larsbergs Parkväg 3 

181 39 Lidingö 

Tālr.:  070-632 20 06 

zane.zalkalns@tele2.se 

 

Draudzes kasiere un 

“Draudzes ziņas” sastādītāja: 

Kristīne Bergholca 

Sickla Kanalgata 81 

120 68 Stockholm 

Tālr.: 0708 69 69 02  

kristine@abc.se 

 

Kapa jautājumi kārtojami pie: 

Zaigas Zaļkalnes 

Skidvägen 5 

129 49 Hägersten 
Tālr.:  073-632 55 81 

zaiga.zalkalns@tele2.se  
  
Mājas lapa: 
www.draudzes.se 
 
Draudzes pasta tekošā rēķina 

konta numurs: 

35 17 73 – 7 

Lettiska Församlingen i Stockholm 


