Gēteborgas latviešu ev. lut. draudze
Draudzes ziņas,
2011. gada decembra mēnesī
Gana raksts 2011. gada
Kristus piedzimšanas svētkos,
ievadot anno Domini 2012
Kristus teica: “Mans spēks nespēkā varens parādās.”
2Kor 12:9b - 2012. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
pati Jēzus Kristus piedzimšana ir visskaistākais apliecinājums tam, ko viņš teica
apustulim Pāvilam. Dieva varenais Vārds, ar ko Viņš radījis visu pasauli, iemiesojās nelielā
pilsētiņā Betlēmē, mazā Jēzus bērnā. Velti jauno pasaules valdnieku meklēja varas centros,
Jeruzālemē, velti greznos namos. Viņa pirmie pielūdzēji bija gani, kūtī.
Ja atskatāmies uz Veco Derību, jau tur mēs varam vērot: arvien par jaunu Dievam
labpatīk savu spēku un godu parādīt tieši caur to, kas ir vājš, necienīts un atmests, caur to,
kas visu savu cerību uz Viņu liek. Par to arī liecina Jēzus Kristus dzīve un krusta nāve. Viņā
Dievs nāvi uzvarēja Golgātā, paklausībā, pacietībā, mīlestībā. Arī visā kristietības vēsturē
ilgstošās uzvaras panāktas, kur šis Dieva spēks nespēkā bijis tas noteicošais.
Mīļās māsas un brāļi, kas esam vienoti mūsu latviešu Baznīcā ārpus Latvijas, šī atziņa
var mums būt mierinājums, drošinājums un reizē mudinājums. Mūsu Baznīca pati ir
apliecinājums, kā Dievs no pa visu pasauli izkaisītiem bēgļiem var celt dzīvu, dzīvot priecīgu,
stabīlu un atzītu organizāciju. Šī atziņa var būt mierinājums katrai mūsu draudzei vai kopai,
kas apzinās, cik mazs viņas spēks. Šī atziņa var būt drošinājums ikkatram, kam bažas par
šīs pasaules kopumā, Latvijas un vietējās vides politisko un saimniecisko nākotni. Šī atziņa ir
mudinājums turpmākiem uzdevumiem, neļaujot mums atvainoties ar mūsu ierobežoto skaitu
un rocību. Dieva spēks nespēkā varens parādās!
Paldies Dievam arī aizvadītā gadā esam varējuši Dievam pateikties, ka Viņš ar mums
darbojas. Izjutām to, piemēram, LELBA 13. Sinodē Indianapolē 2011.g. oktobrī vai daudz
mazākā Lielbritānijas 62. Sinodē Rofantā maijā. Visā pazemībā priecājamies par atzinību, ko
saņemam no vietējām organizācijām kā LIRS (Luterānu bēgļu palīdzības organizācija
Amerikā), no Porvoo saimes (anglikāņi-luterāņi Eiropā), no kaimiņu draudzēm un baznīcām.
Paļaujoties uz Dieva žēlastību arī kā Baznīca droši varam šķērsot slieksni uz 2012. gadu,
mīlestībā pieminot tos, kas aizsaukti mūžībā vai arī darbu nodevuši tālāk citiem, un pateicīgi
par tiem, kas draudzēs un pārvaldēs stājušies viņu vietā. Jā, nav iemesla, neturpināt mūsu
darbu, reālistiski un ar iedvesmu, paklausībā Dievam, uzticībā, Viņa mīlestības spēkā, kas ir
mūžīga. Vai tie ir daudzie jauniebraucēji no Latvijas jeb jau agrāk ieradušos jaunā paaudze –
mums netrūkst uzdevumu un mums visā nespēkā ir Dieva apsolījums!
Tas, ko minēju par mūsu Baznīcu kopumā, attiecās tāpat uz katru no mums personīgi. Cik
daudz Dievs savu spēku arī mūsu dzīvē ir apliecinājis! Un ja mūs skar neveiksme, slimība vai
arī mūsu vai mums mīļu cilvēku nāve – tieši mūsu nespēkā lūgsim Dievam apliecināt Savu
dzīvdarošo varu! Un ne tikai vien lūgsim, bet ticībā saredzēsim un īstenosim mūsu
kalpošanas iespējas. Nododot sevi Dieva ziņā ikkatra mūsu dzīvei ir sava nozīme un Viņa
apsolījums. Stādīsim šo “Lutera ābelīti”!
(turpinājums 2. lpp)
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Šādā apņēmībā abi ar manu kundzi pateicamies Dievam un Jums par visu to, kas mūs stiprinājis
aizvadītā gadā – arī atvadoties no manas mātes Dr. Anni-Ernas Rozītes –, sveicam Jūs Kristus
piedzimšanas svētkos un novēlam 2012. gadam, ka pildīti ar Dieva Gara dāvanām mēs varētu dzīvot
un kalpot svētīti un par svētību!
Jūsu
+Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps

Aventa sveces
CERĪBAS SVECE
Jesaja 11:1-3
Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no
viņa saknēm nesīs augļus...Un pār to
klāsies un to sargās Tā Kunga Gars,
gudrības un saprāta gars, padoma un spēka
gars, atziņas un Tā Kunga bijības
gars.Bijība Tā Kunga priekšā būs viņam
salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko
viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa
ausis dzird,
Mēs sveicam, mazo Betlēmes bērns, un ar
klusu uzmanību gaidam Viņa atnākšanu.
Tādēļ izlūdzamies, lai mūs pasargā no šī
gadalaika skaļuma, tukšiem solījumiem, un
mudina pievērsties atnākšanas cerībai. Mēs
zinam, ka tā cerība ir paslēpta silītē Betlēmē
ar saknēm Isaja celmā, no kuras nāk mūsu
pestīšana.
Lai cerības gaismas spēks, izkliedē mūsu
neziņu par to kas nāks, un par to kas būs.
Saskatīsim ikdienā Dieva klātesamības
mazās zīmes, un pateiksimies par to. Un ja
Dievs nav manāms, tad meklēsim atbildi
jautājumam, kāpēc tas tā ir.
PRIEKA SVECE
Lūkas 2:10-12
Eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo
redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas
visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien
Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētām kas ir
Kristus Tas Kungs. Un ņemieties par zīmi:
jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē
gulošu.”
Mēs Tev pateicamies, par prieku ko sirds
izjūt gaidot Dieva Dēlu. Mēs izlūdzamies, lai
prieka gaisma spīdētu svētku laikā, visās
mājvietās, pilsētās un valstīs.
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MIERA SVECE
Jesaja 9:1,5
Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu
gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas
zemē, atmirdzēs gaisma....Jo mums ir
piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība
guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir:
Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs,
Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.
Redzam nemiera sekas, un gaidam apsolīto
dienu, kad valstis dzīvos savstarpējā mierā,
un mācīsies, ne par karu, bet viens par otru.
Ļausim, lai miera sveces gaisma izklīdina
klusēšanas apmulsumu. Kur netaisnība un
apspiestība lauž cilvēka garu — kur
aizdomas, skaudība, naids, ķildi un karš
izaicina Tavu labestību — nāc ar savu
gaismu, Ak miera DIEVS. Māci mums par
mieru kas nāk no taisnīguma.
MĪLESTĪBAS SVECE
Jāņa 3:16
Jo tik ļoti Divs pasauli mīlējis, ka Viņš devis
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo
dzīvību.
Tev pateicamies mīlestības Dievs, ka Tu ar
Kristu mums māci par mīlestību! Atver mūsu
acis, lai kur neziņa, patmīlība un neiejūtība
sašķeļ attiecības mēs atrastu Tavu
mīlestības ceļu. Atbrīvo mūs no dvēseles
cietuma ar Savu piedošanu, lai mēs spētu
kalpot Tev un Tavai Radībai. Liec šai sveces
gaismai atspīdēt mūsu izšķiršanās, lai Tavs
mīlestības gars ļautu mums būtu žēlīgiem.
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Vismazākais eņģelītis
Reiz, uz zvaigžņa paklāja, spēlējās vismazākais debesīs dzīvojošais eņģelis. Eņģelītis vēl
skolojās pie vecākiem eņģeļiem. Debesupulks pašlaik mācījās dziedāta jaunu dziesmu.
Vismazākajam eņģelītim patikās klausīties kā lielie dzied.
Kādu dienu, vismazākais eņģelis dzird ko Archeņģelis Gābriels stāsta debesupulkam . . ."Šī ir
tā nakts ko esam ilgi gaidījuši. Šonakt mēs dosimies no debesīm, uz lauku ārpus Betlēmes, pie
ganiem, un tur mēs tiem dziedāsim: "Gods Dievam augstībā!" Ejiet, sameklējiet un ņemiet līdz
citus dziedātājus.”
Vismazākais eņģelītis cerēja, ka viņu arī aicinās līdz. Izredzes nebija lielas, jo eņģelītis
neprata vēl dziedāt, un knapi mācēja lidot. Vismazākais eņģelītis skatījās no debesīm uz vietu
ko archeņģelis Gabriels bija parādījis: Betlēme, pilsēta kur Kristus piedzims. Viņš domāja pie
sevis, ja sāku tagad, kaut vai lidoju lēni, līdz vakaram būšu klāt. Mazais gribēja bērnam līdz
ņemt dāvanu, un tādēļ sāka plūkt zvaigžņu ziedus, jo zināja, ka cilvēkiem tās patīk. Zvaigznes
ievieš dvēselē cerību. Ar zvaigžņu ziediem rokās, viņš devās uz pasauli.
Vismazākais eņģelītis leca no zvaigznes uz zvaigzni, apstājoties kad nogura. Sākumā bija
viegli, bet pie pēdējās zvaigznes redzot lielo atstatumu līdz zemei, viņš sabijās — tomēr leca,
līdz zemes. Tur nonākot viņš sāka meklēt Betlēmi. Viss izskatījās savādāki šeit. Ieraugot
gaismu, viņš devās tai pretīm. Staigāšana nemazam nebija tik viegla.
Vēlā pēcpusdienā viņš strauji apstājās kad dzirdēja: “čiep, čiep”. Pie kājām, uz zemes no
ligzdas izkritis bija putniņš. Eņģelītis paliecās, uzmanīgi pacēla putniņu un to ielika atpakaļ
ligzdā, un atstāja dažus zvaigžņu ziedus. Tur stāvot, viņu pārsteidza negaidīta zvaniņu skaņa.
Nedomājot daudz par to, eņģelītis gāja tālāk.
Pilsētas nomalē, kādai mazai mājiņai durvis bija atvērtas. Iekšā sēdēja norūpējusies māte ar
slimu bērniņu, kas aiz sāpēm mētājās savā gultiņā. Ieraugot eņģeli, bērns pasmaidīja, tad
iemiga dziļā miegā. Kad eņģelītis pārliecās pāri gultai lai iebērtu dažus zvaigžņu ziedus, atkal
noskanēja zvaniņi, šoreiz divas reizes.
Laukā bija jau tumšs. Vismazākajam ēņģelītim bija noberstas kājas, un nogurums tik liels, ka
nevarēja vairs palidot. Tālumā viņš dzirdēja eņģeļus. Vai paspēšu, viņš prātoja? Turpat netālu
kāds jēriņš blēja. Eņģelītis apstājas, lai aplūkot nelaimīgo jēriņu, kam bija salaustu priekškāja.
Jēriņu nomierināja, un kad pacēla, eņģelītim nokrita atlikušie zvaigžņu ziedi. Nu viņam nebija
vairs dāvanas. Ar jēriņu rokās eņģelītis devās līdz tuvākām mājām, bet nodomāja vispirms
atpūsties alā ko atrada pa ceļam. Iegājis alā tie atrada sievieti ar bērniņu. Bērniņš smaidīja un
sieviete klausījās eņģelīša stāstā. Viņa mierināja eņģelīti un teica, ka eņģelīša dāvana bija
labāka nekā visas zvaigznes debesīs. Viņš bija gādājis par ievainotiem un devis mierinājumu
tiem kam to vajadzēja.
Kad mazulis pieskāras jēriņam, tas izleca no vismazākā eņģelīša rokām un sāka jautri lēkāt.
Šī jautrība izraisīja smiekļus no bērniņa. Arī māte smējās un teica: "Šonakt, tavi labie darbi ir
likuši želsirdības zelta zvaniņiem noskanēt jau trīs reizes. Tā bija zīme pārējiem eņģeļiem sākt
dziedāt “Gods Dievam augstībā". No šī vakara, katrus Ziemassvetkus, tev būs tas gods un
uzdevums atgriezties pasaulē un piešķirt dziesmas tiem kas ir labi un kas ar atvērtām sirdīm
palīdz trūkuma cietējiem."
Vismazākais eņģelītis atgriezās savās debesu mājās, pavisam noguris un priecīgs. Katru
gadu viņš parādās, lai pildītu savu uzdevumu, kā māte bija viņam teikusi.
Ieklausaties zvanu skaņās, žēlsirdības zvanos.
Esat žēlsirdīgi arī jūs un palīdziet
vismazākajam eņģelītim — lai žēlsirdība atbalsojas pasaulē, un godājot pasaules Zvaigznes
Bērnu, atstājiet arī jūs kādu zvaigžņu ziedu.
Mēs Tev pateicamies mīļais, Dievs, par labiem cilvēkiem kas ar atvērtām sirdim palīdz citiem.
Mēs pateicamies par žēlsirdības zvaniņiem. Mēs pateicamies par Kristus bērniņu kas augot un
dzīvojot ir bijis Tava balss.

2011.g.decembris

3

Un sākumā bija prieks

Ar prieku viss evaņģēlijā sākas, ar prieku beidzas. Piecas
reizes Ziemsvētku stāstā ieskanas prieka motīvs, katru reizi
spēcīgāk un dziļāk.
Jau pirmajā Lūkas nodaļā plūst līksmības skaņas. „Un tev
būs prieks un līksmība un daudzi par viņa piedzimšanu
priecāsies,” tā eņģelis pasludina Elizabetes vīram
Cacharijam Jāņa Kristītāja piedzimšanu. Un arī Marijai
eņģelis Gabriels nes prieka vēsti: „Esi sveicināta, tu
apžēlotā!” Te latviešu tulkojums nav precīzs, pareizāk būtu
daiļā un maigā!
Marijai toreiz bija sešpadsmit gadu, un viņa bija neparasti
daiļa. Nacaretes jaunavas tālu bija izslavētas ar savu
skaistumu, bet Marija bijusi skaistāka par visām. Par viņas
skaistumu uzglabājušās daudzas leģendas. Viņas sejā bijis
kaut kas bērnišķīgs, tā bijusi brūngana, rožaina kā mandeļu
koka zieds pavasara krēslā, viņas nakšņaini melnās acis
starojušas kā zvaigznes. Tās bijušas plaši atplestas, kā
bērnam izbrīnā.

Prieks, ko eņģelis Marijai vēstīja, to tā satrauca, ka viņa to nevarēja paturēt sevī. Viņai bija tas
jāstāsta kādam mīļam cilvēkam, kādai sapratējai, jo prieks, kā dziesma, prasa atbalsi. Un viņa
aizsteidzās pāri kalnājiem uz Cacharija māju, lai apciemotu Elizabeti. Abas apskaujas, un prieka
motīvs skan divās variācijās: Elizabete, saņēmusi Marijas bijīgo sveicienu, jūt bērniņu sakustamies
savās miesās, un Marijas sirds gavilē, gaidot bērniņa piedzimšanu: „Un mans gars priecājas par
Dievu, manu Pestītāju.”
Visi šie gaišie motīvi kā zvani šalc un saplūst piektajā — prieka motīvā, kad eņģelis nāca pie
ganiem un „tā Kunga spožums tos apspīdēja”. — „Es jums pasludinu lielu prieku...”
Ja Eiropas kultūra, tās dzeja, glezniecība un mūzika tiešām eksistē, tad tiešām tas tā arī Svētajā
naktī noticis...
Lai sāpes deldētu un prieku vairotu, piedzima Jēzus. Īsi pirms Golgātas ceļa viņš saka saviem
mācekļiem, ka mātes prieks par bērna piedzimšanu esot tik liels, ka tā aizmirstot visas sāpes, viņa
sāpes vairs nepieminot tās līksmības dēļ, ka cilvēks dzimis pasaulē. Skaidrāk vairs nevar pateikt
dzīves jēgu: cilvēks piedzimst, lai priecātos par Dieva pasauli: „Un jūsu sirds līksmosies, un jūsu
prieku neviens jums neatņems.” Prieka noslēpumu pazīst pazemīga, modra sirds, kas nav
notrulinājusies un spēj brīnīties.
To lielā mērā prata Bachs un Fra Beato Andželiko (1387-1455). Visās viņa gleznās staro prieks, bet
neaizmirstami tas virmo Kristus piedzimšanā. Viņa krāsas nebija no šīs pasaules. Kāda Florences
leģenda vēsta: viņš paņēma gabaliņu debess zilgmes, saberza to uz paletes – un tā radās skaistā
zilā krāsa; tad viņš paņēma gabaliņu saules un saberza to zeltā; viņš iemērca otu rīta ausmā – un
sarkanā krāsa radās atliku likām; bet, tad viņš otu iemērcēja mēnesnīcā, tad viņam bija tīrāks
sudrabs nekā visiem karaļiem. Pazemīgā lepnumā viņš pateicās Dievam katru dienu par gaismas
brīnumu. Viņš bija kā bērns starp gleznotāju gigantiem Florencē. Bet tas, kas Svētajā naktī piedzima
Betlēmē, mums piekodināja mācīties no bērniem.
Upsalā,1954; gada adventē Zenta Mauriņa

Nakti bira zelta rasa
Saltos, klusos pagalmos,
Ļaudis viņu kopā lasa,
Ieliek spožos lukturos.
Tā nebija zelta rasa,
Tā bij’ Dieva Dēla vēsts.
Katra sirds ēc viņas prasa,
Naids un grēks no zemes dzēsts.

T. Zeiferts
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Mūsu draudzē,
no pilnsapulces līdz
Ziemassvētkiem . . .
. . . ir bijusi virkne draudzei un mūsu dzimtenei svarīgi notikumi:
Referendums par Saeimas atlaišanu 23. jūlijā,
draudzes telpās, sadarbībā ar LAG un Zviedrijas
vēstniecību Stockholmā, bija balsošanas iecirknis

11. Saeimas vēlēšanas, mūsu draudzes
telpās 17. septembrī bija, sadarbībā ar LAG
un Zviedrijas vēstniecību Stockholmā,
balsošanas iecirknis

.

13. Novembra dievkalpojumā un
pēc tam pie kafijas galda mūs dievkalpojumā
pagodināja Latvijas jaunais goda priekšnieks
un konsuls Gēteborgā, Jonas Steen

Hāgas draudzei
jauna mācītāja Cecilia Nyholm,
kuru 2. oktobra apsveica mūsu
mūsu draudzes locekļi.

GĒTEBORGAS DRAUDZES JUBILĀRI 2011. GADĀ
50 gadu:
60 gadu:
65 gadu:

Cerbachs Raimonds
Jaunupe, Anita
Aigars-Lindmark, Guna
Falkenström, Aija
Pāvulāns, Ausma
Hedström, Laima

70 gadu:
75 gadu:
85 gadu:
90 gadu:

Pundiņš, Gunārs
Sanders, Jānis
Karelis, Līga
Standzenieks, Vizma
Fogels, Niklas
Knops, Jānis

Tūkstoš dzidru saules staru
Lai jums dzīvē mirdz.
Prieku, laimi, veselību
Vēlam jums no visas sirds
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Migrācija, pirmais solis uz integrāciju vai asimilāciju?
Šie vārdi ir kļuvuši par svarīgiem jēdzieniem latviešu tautai un laika tecējumā kļuvuši aizvien
svarīgāki un nozīmīgāki. Migrācijai ir dažadas sejas un izpaudes. Piegriezīšos tikai latviešu
migrācijai uz ES valstīm, jo tā visvieglāk īstenojama un daudziem pārsteidzoši rada prasību
izšķirties lietās par kurām izbraucot no Latvijas nebija ne jausmas ka tādas pastāv un nav
nostumjamas sānus!
Apstākļi visās valstīs nav vienādas, vienādas ir gan problēmas bet risinājums katreiz
savādāks, savadāks gan jaunās vides dēļ, gan paša indivīda uzskatu pamatots. Runājot par
indivīdu, jēdzienā ietilpinu ne tikai vieniniekus bet arī visāda veida kopdzīves un ģimenes.
Pamatprasības un pamatproblēmas visiem tās pašas, tikai praktiskie risinājumi pārsvarā ir
individuāli, jo nav ne mācību grāmatas nedz šablonas kuras palīdzētu izšķiršanās un
lemšanas procesā. Zināmu informāciju un palīdzību izvēlēties savu ceļu var gūt no citiem
migrantiem, migrantiem ar dziļu izpratni par aktuālo vidi. Viens vietējais vai kā arī mēdz teikt
iedzimtais, ir tikai daļēji palīgs jo reti kad izprot un vēl retāk ir spejīgs iedziļināties migranta
situācijā.
Mums jaapzinās, situāciju var iedalīt vairākās grupās. Vienkāršības un pārskatamības dēļ
izvēlos trīs apjomus: sociālā vide, ekonomiskā vide, kulturālā = garīgā vide.
Sociālo vidi principā nosaka vietējā kultūra, valoda, sabiedrības un valsts struktūras. Kā
migrantam šinī lietā veicas, nosaka ļoti daudz faktori, faktori kuri visumā ir definējami un
aprakstāmi.
Ekonomisko vidi nosaka vides prasības, gatavība akceptēt svešķermeni un paša
svešķermeņa priekšnoteikumi un spējas orientēties neierastā, svešā vidē.
Garīgā, kulturālā vide ir grūtākā un sarežģītākā, jo ļoti grūti definējama līdz pat
neiespējamībai to vienkāršā, viegli saprotamā veidā paskaidrot, jo ir vairāk vai mazākas
abstraktas un rokām netveramas. Vispirms cilvēki visumā izvairās par sīm lietām runāt savā
mātes valodā, vēl mazāk to gatavi darīt svešā mēlē, vienam otru neapvainojot, nesāpinot.
Lieta paliek vēl grūtāka, ja migrants šādas diskusijas ved abiem sveša valodā. (Šeit Zviedrijā
ne zviedriski, ne latviski bet piemēram angliski vai vāciski.) Daudzi no jums droši vien šādu
situāciju paši piedzīvojuši, pārdzīvojuši. Paliek jautājums vai patiešām sapratāt viens otru?
Līdztekus ar iepriekš minēto ir sācies integrācijas proces, proces kas laika tecējumā
nemanot var pāriet asimilācijā. Abi šie jēdzieni ir ar ļoti plūstošām robežām un apraksta
migranta caurmēra attiecību iepretī svešai videi un savai dzimtai videi, kultūrai, tautai, ticībai,
valodai utt. Liekas sarežģīti!? Ticiet, ir ļoti sarežģīti un ir ar ļoti dažādām, līdz pat traģiskām
sekām.
Globalizetā mūsdienu pasaulē ekonomiskās vienības (uznēmumi, veikali, bankas utt) ir
visumā beiguši ilgtermiņa plānošanu un nododas tikai savas peļnas maksimēšanai kur vide
kļuvusi mazsvarīga.
Padomājiet, vai un cik daudz jūs paši esiet gatavi atsacīties no savas kulturas, savas
dzimtenes, savas valodas, savas ticības. Kā jūs domājiet lietas risināt?
Uģis Bērziņš, Gēteborgas Latviešu ev. Lut.. Draudzes priekšsēdis

Latvieši Zviedrijas Rietumkrastā un Gēteborgā
Rietumkrastā pastāv vairākas latviešu organizācijas. Lielākā daļa šo latviešu sastāv
vairākās organizācijās. Pastāv arī dažada veida sadarbības šo organizāciju starpā.
Vecākās un lielākās ir Geteborgas latviešu ev. lut. Draudze, LAG (Latviešu Apvienība
Gēteborgā) un Pensionāru Biedrība. Tikpat vecas ir piemēram latviešu korporācijas, DV Daugavas Vanagi uc. Bez tam ir izveidojušās vairākas , parasti vairāk vai mazāk īslaicīgas
grupiņas kuru piederīgie daļēji ietilpst kādā no iepriekš minētām organizācijām.
Diemžēl ir arī daļa latviešu, kuri dažādu iemeslu dēļ paliek ārpusē! Rietumkrastā dzīvojošie
latvieši pieskaitāmi dažadām grupām, atkarībā arī no tā, kas to klasificē.
6

2011.g. decembris

Bērni un jaunieši kuri macās kadā no vietējām skolām.
Zviedrijā likumā ir rakstīts, ka ārzemju bērniem, kuri apmekle vietejās skolas, ir jāpiedāvā
mātes valodas izglītība. Nosacījums ir gan saistīts ar dažādiem priekšnoteikumiem un
prasībām. Klases skolotāja un rektora pienākums ir lūgumu virzīt tālāk. LAG solījās šai lietā
palīdzēt un koordinēt, jo tas dos daudz labāku iznākumu, kā ja ar tēmu parallēli nodarbotos
arī baznīca.
Tuvāku informāciju varēsiet atrast LAG mājas lapā: LAGgbg.se kā arī meklējot
Internetā zem (modersmålsutbildning, modersmål, tvåspråkighet utt)
Mājas valodas mācības latviešu bērniem Gēteborgas pamatskolās
1. decembrī sākas latviešu valodas stundas bērniem kuri apmeklē pamatskolas Gēteborgas komūnā (pašvaldībā). Skolotāja; Liene Vanaga.
Mācības notiek ceturtdienās 17.00 - 18.20. Vieta; Språkcentrum, Herkulesgatan 9.
Jāpiesaka interesi skolas vadībaiattiecīgā pamatskolā. Skolai ir pienākums pieņemt šo
pieteikumu un nosūtīt interesi tālāk Språkcentrum, kas savukārt kontaktē ǧimeni.
Arī pieaugušiem ir dažādas iespējas mācīties, apgūt zviedru valodu. Iespējas apgūt ir
atkarībā no attiecīgās persona juridiskā stāvokļa Zviedrijā.
Māmiņas ar dažāda vecuma bērniem. Tiksies sākot ar janvāra mēnesi Hagas zviedru
draudzes jaunatnes telpās, namā kurā ir mūsu draudzes telpas. Tuvāka informācija
saņemama caur LAG. Kad sīkāka informācija bus izstrādāta par praktiskiem jautājumiem, tad
arī mēs no draudzes puses sniegsim papildus informāciju.
Gēteborgas Latviešu ev. lut. Draudze. Tā kā draudzei nav sava mājas lapa, tad ar LAG
pretimnākšanu informāciju par draudzes dievkalpojumiem variet atrast LAG mājas lapā.
Informāciju par mūsu un citām latviešu draudzēm Zviedrijā variet arī atrast Stockholmas
draudzes mājas lapā draudzes.se
Stockholmcrossroads.se informē par uzsākto projektu. Šeit dažos vārdos:
Stokholmā š.g. martā uzsākts ES pilsoņu projekta ietvaros „Crossroads – Informācija un
atbalsts ārzemju Eiropas Savienības (ES) migrantiem” darbība.
„Crossroads” ir konsultācijas un atbalsta centrs cilvēkiem no ES valstīm, kas Stokholmā
dzīvo nabadzībā vai bezpajumtniecībā. Pie „Crossroads” darbinieki un brīvprātīgie darbinieki
dod padomus un atbalstu, veicina un izpalīdz kontaktēt valsts iestādes un organizācijas,
darba devējus, dzīvokļu īpašniekus un sociālos aprūpētājus. „Crossroads” vada un finansē
sabiedriskā labuma organizācija Stockholms Stadsmission sadarbībā ar Arbetsförmedlingen,
Europeiska Socialfonden, Frälsningsarmén un Stockholms stad. Šai projektā arī sadarbojās
Citykyrkan, Läkare i världen, Ny Gemenskap, Röda Korset, St:a Clara kyrka).
INFORMĀCIJA MĀJAS LAPĀ IR ARĪ LATVISKI !
„Crossroads” strādā daudz brīvprātīgo, kuri kopā runā 12 ES valodās. Brīvprātīgi arī darbojās
juristi un psihologi sniedzot padomus un atbalstu. No latviešu puses „Crossroads” darbību
atbalsta Latviešu Palīdzības komiteja Zviedrijā kopā ar Stokholmas latviešu ev. lut. draudzi.
Kā brīvprātīgi darbinieki „Crossroads” ikdienas darbā, patlaban iesaistījušās divas latviski
runājošās personas.
Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: No pirmdienas līdz piektdienai plkst. 08.00 – 12.00
Adrese:
Crossroads, Nordenflychtsvägen 62, Stokholmā
Telefons:
08-787 86 56
„Crossroads” var atrast tīmekļa vietā www.stockholmcrossroads.se
Ir pieejama informācija latviešu valodā. Papildus informāciju par „Crossroads” projektu un
darbību, var saņemt no Kristīnes Bergholcas, e-pasts (kristine@abc.se)
2011.g. decembris
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Draudzes mācītāji:
Prāv. Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B, 4tr
191 60 Sollentuna
Tālr.: 08-50894045
Ieva.graufelde@brevet.se
māc.: Dr. Imants Alksnis
Lagerbringsv. 6C
224 60 Lund
046 -123 732
sveiks.hh@t-online.de
Priekšsēdis:
Uģis Bērziņš
Vegagatan 18-6;
413 09 Göteborg
031-241993 un 0304-660354
0703 164848
ugis.g.berzins@gmail.com
Priekšsēža vietnieks:
Aleksandrs Kristsons
Doktor Westrings g 6;
413 24 Göteborg
031-414983 vai 0709794732
Pērmindere:
Edda Laiviņš
Hjorthagsg. 3B;
413 17 Göteborg
031-422217 vai 0702 506305
edda@hem.utfors.se
Kasiere:
Elita Veide
Kållared Ekeberg,
511 92 Örby
0320-46161
elitaveide@navigator.lv
Valdes loceklis:
Gunārs Veide
0320-46161
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INFORMĀCIJA
Par Gēteborgas draudzi:
•Dievkalpojumi 2012. Gadā notiks saskaņaā ar pievienoto
sarakstu.
•Garīgos jautājumos jūs esiet laipni lūgti sazināties tieši ar
mūsu mācītājiem. Piem. Kristību, iesvetību, laulību, izvadīšanu uc. Draudzes valde jums arī labprāt sniegs roku.
Vispirms vēlos visiem draudzes locekļiem pateikties par līdzšinējo
sniegto ekonomisko atbalstu samaksājot draudzes nodevu un
ziedojot citiem pasākumiem! Sirsnīgs paldies!
Draudzes nodeva, ziedojumi, un kolektes ir svarīgas draudzes
darbībai. Draudzes nodevu 100:-- kr. gadā un ziedojumus lūdzam
iemaksāt draudzes pasta tekošā rēķinā. Plusgirot (Nordea) 42 80
84 – 8, vai nodot draudzes kasierei.
Pievienojam iemaksas zīmi 2012.g. draudzes nodevām un
ziedojumiem.
Pēdējos gados valsts pabalsts samazinājies jo draudzei pašai
jāsagādā 50% no saņemtā pabalsta - tādēļ kolektes, ziedojumi un
draudzes nodevas ir ļoti nozīmīgas draudzes turpmākai darbībai.
Mēs būsim pateicīgi par katru, mazu vai lielu, ekonomisko
atbalstu.
Uz dievkalpojumiem un draudzes kafiju ir laipni lūgti visi
latvieši, to dzīves biedri un bērni, kuri atrodas Gēteborgā vai
tuvumā. Draudzes locekļi priecāsies ar jums tikties,
iepazīties un pavadīt kopēji laiku.
Draudzes gada pilnsapulce 2012. gada 6. februārī.
Lēmums par elektriskā konta papildinājumu draudzes
PlusGiro kontam kas atvieglotu kasierei darbu un
automātiski saņemtu konta pārskatus digitālā formā!
Lūdzu skatiet pievienoto ielūgumu!
Jauni pasākumi 2012. gadā:
Padomā ir vairāki pasākumi, mūsu draudzes telpās:

Valdes locekle, sekretāre
Wilma Teness
Vegagatan 18-6;
413 09 Göteborg
031-241993 un 0304-660354
0707 194749
teness@hotmail.com

Ja būtu intrese, tad ik pa divām nedēļām piemēram varēt tikties,
lai apmainītos ar avīzēm, kā to dara Stockholmā.
Ja būtu intrese, tad varētu tikties un noskatīties uz ekrāna kādus
no Latvijas ieprieksejās dienas televizijas raidījumiem, vai arī
palasīt kadus internetā pieejamos laikrakstus, piem DIENA, NRA,
LATVIJAS AVĪZE uc

Dāmu un labsajūtas komiteja
Edda Laiviņš, Elita Veide
Rudīte Roos
Valebergsvägen 44
444 60 Stora Höga
0303-777492 031 3227477
rudite.roos@volvo.com

2012. gada Latvijas Ev. Lut baznīcas Zviedrijā Mācītāju un
draudžu delegātu KOPSAPULCE 17. martā, Somu Baznīcas
draudzes telpās. Dievkalpojums 18. martā, pulksten 14.00 Somu
Baznīcā. LELBĀL archibīskaps Elmārs E. Rozītis ir šī gada
iecerētais viesis.
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