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Zeme, ūdens un vējš - dabas trīsvienība

Mācītāja Ieva

“Vaicā zvēriem, tie mācīs tevi,

un putnam debesīs, un tas tev teiks,

vai saki zemei, tā mācīs tevi,

un stāstīs tev zivis jūrā.»

Ījaba 12:7-8

Gājputni un apsolījuma zīme. Līdzsvarojot gaismu un tumsu.

Dieva radībai ir spēks. Mums ik dienu ir pieejami dzīvības uzturošie elementi. Miesa un gars izmanto

dabas dziedinošo spēku. Rudens ir gadalaiks kad atrodam līdzsvaru starp gaismu un tumsu, kad

palaižam, un pieņemam cik daudz ir pārejošs. Liturģiskā gadā rudenī iesākas jauns cikls.

Rakstu 23. septembrī, dienā kad dienas garums ir aptuveni vienāds ar nakts garumu. Īpaši domāju

par nepieciešamību līdzsvarot gaismu un tumsu mūsos. Pārāk bieži baidāmies no tumsas un

pielūdzam tikai gaismu. Mani izaicināja šis izlasītais teksts, piemērots rudens laikam: “Es ar

pateicību atzīstos, ka tumsa man ir mazāk ienaidnieks un vairāk vieta klusumam, kur lēna,

vienmērīga nobriešana, nepieciešama manas dvēseles izaugsmei, var notikt. Gaidu ne tikai gaismu

savā dzīvē, bet arī attīstu dziļāku izpratni par to, cik nepieciešami ir sadraudzēties ar savu iekšējo

tumsu."

Krītošo lapu ceļš uz leju rudenī, norāda kā dabas cikli atspoguļo mūsu dzīvi. Rudens ir laiks

atbrīvoties no tā kas ir bijis par nastu — atbrīvoties un ļaut Garam ienākt un rīkoties mūsu dzīvē.

Spēja atdot, atteikties, lai dāsni dotu – šai spējai ir tās pats avots mūsos. Kad esam dāsni, mēs

vienlaicīgi atveramies visām atbrīvojošām īpašībām. Tā tad rudens ir gada laiks devīgi dot no sava

laika un dalīties ar saviem talantiem.

Pagājis ir pavasara plaukstošā dzīve, un vasaras ziedu bagātība. Tagad rudens lapas un kailie zari

atgādina mums par visa īslaicīgo raksturu. Domājot par rudens izmaiņām, aug pateicība par visu

skaisto ap mums.

Rudens arī liek domāt par nāvi un izaicina mūs dzīvot katru dienu visā tās pilnībā. Daži garīgie

skolotāji Tibetā dara šā: katru nakti pirms dodas gulēt, tie noliek savu tējas tasi otrādi, par

atgādinājumi, ka dzīve ir pārejoša. Kad pamostas, viņi laimīgi apgriež savas tējas tases uz augšu, ar

domu: "Es joprojām esmu šeit!" Šajā vienkāršā darbībā ir brīnišķīgs atgādinājums svinēt un

pateikties par katru mirkli.

Draudzes dievkalpojumos var arī izjust gada laikus. Pateicību izsakām Pļaujas svētku

dievkalpojumā, noslēgumu un palaišanu Mirušo Piemiņas dienā, un jaunu sākumu ar Adventu. 18.

novembrī svinam savu pasaulīgo piederību latviešu tautai kad pulcējamies 18. novembra

dievkalpojumā. Visi ir ielūgti un aicināti.
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Š.g. 21. – 22. martā nosvinētā Stokholmas ev. lut. latviešu draudzes un 

Zviedrijas Baznīcas Pārvaldes 70 gadu jubileja

Turpinājums 3 lappusē

Šo dienu tēma – “Dariet to, mani pieminēdami”.

Svinības atklāja 20. marta vakarā Somu Baznīcā ar

Dobeles jauno talantu koncertu, pedagoģes Anželas

Beļskas vadībā. Ar prieku varējam konstatēt, ka

visas meitenes patiešām ir talantīgas – paldies par

sniegumu! Paldies arī mūsu draudzes padomes

loceklei Intai Meierei par koncerta noorganizēšanu

un sarūpēto par kafijas galdu.

Foto: A. Beļska, Milana Naudiņa, Ance Ķezbere,

Signe Skudra, Anna Paula Lūciņa, Evelīna Katrīna

Karņevska, Ariana Kaimiņa, Paula Lāce un Estere

Kristiāna Ozoliņa

21. martā diena sākās Stokholmas diecēzes katedrālē, kur pēc archibīskapa, tagad emeritus,

Elmāra Ernsta Rozīša un prāvestes Ievas Graufeldes ievada vārdiem un lūgšanas mācītājs Dr.

Normunds Kamergrauzis ielūgtos viesus, dalībniekus un delegātus iepazīstināja ar katedrāles

vēsturi. Visi augsti novērtēja Normunda interesanto stāstījumu par baznīcu.

Turpat Dombaznīcā Sinodi atklāja N. Kamergrauža vadītais, un ar archibīskapa Elmāra E. Rozīša

līdzdalību, Svētā Vakarēdiena svētbrīdis.

Pirms Sinodes darba sēdes Somu baznīcas draudzes telpā Ingrīda Leimane cienāja ar pusdienām.

Sinodes delegāti bija ieradušies no Eskilstūnas, Gēteborgas, Norčēpingas/Linčēpingas,

Stokholmas un Upsalas draudzēm.

Archibīskaps Elmārs E. Rozītis atklāja sēdi, un mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis turpināja ar

referātu «Dariet to mani pieminēdami», izceļot izcilo teologu Dr. Haraldu Biezo, un prāvestu Leonu

Čuibi.

Pēc Sinodes sēdes noslēguma, telpa bija ātri jāsagatavo svētku mielastam. Daudz izpalīdzīgas

rokas piedalījās galda klāšanā – paldies jums!

Uz mielastu pievienojās ielūgti viesi, un baudot trīs ēdienu maltīti, daudz sarunas kavējās atmiņās

par draudžu dzīvi Zviedrijā. Pieminot rosīgos garīdzniekus, prāvestus Oskaru Sakārni, Jāni Teriņu,

Leonu Čuibi. Viņi un vēl citi mācītāji bija pamatu licēji draudžu dzīvei Zviedrijā.

Visi bija sajūsmināti par Ingrīdas un Andreja Leimaņa izgudrotām un sagatavotām vakariņām –

varēja sacensties ar labākiem restorāniem - liels, sirsnīgs paldies par lielo darbu!
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Pirmā rindā no kreisās puses: Jānis Alsiņs, Vija Valtere, Ligita Veigure, Elita Veide, Elmārs E.

Rozītis, Ieva Graufelde, Gints Jegermanis, Ingrīda Leimane, Kristīne Bergholca, Normunds

Kamergrauzis, Juris Zariņš, Mirdza Krastiņa.

Otrā rindā no kreisās puses: Gunārs Veide, Lilita Gūtmane, Austra Krēsliņa, Jānis Bergholcs, Ilgvars

Gūtmanis, Inese Gredzena, Silvija Johansson, Zane Zaļkalne, Sandra Virsnīte, Vija Freimane,

Dzintra Fonzova, Andrejs Leimanis, Edgars Freimanis un Andrejs Ozoliņš.

Svētku mielasta dalībnieki

Turpinājums 4. lappusē

No kreisās puses: Mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis, 

prāveste Ieva Graufelde, archibīskaps Elmārs E. Rozītis
Baritons Arvīds Keinis,

soprāne Marlēna Keine

22. martā notika svētku dievkalpojums Ādolf Fredrika baznīcā. Dievkalpojumā ar sprediķi

piedalījās archibīskaps Elmārs E. Rozītis, mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis ar draudzes lielo

lūgšanu, prāveste Ieva Graufelde vadīja liturģiju, ērģeles spēlēja Nonna Shilo-Svensson.

Ar izjustām dziesmām priecēja operdziedoņi soprāne Marlēna Keine un baritons Arvīds Keinis.

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās draudzes namā. Priekštelpā bija izliktas fotogrāfijas no draudzes

vēstures, ko prāveste Ieva Graufelde bija savākusi. Tur bija fotogrāfijas no dievkalpojumiem,

sarīkojumiem, kafijas galdiem, kristībām, kāzām un bērēm, kā arī atsevišķas fotogrāfijas no draudzes

locekļiem. Prāveste bija fotogrāfiju kopijas piestiprinājusi uz lielām kartona loksnēm, veidojot bilžu

izstāde par draudzes 70 gadiem. Dažām fotogrāfijām vārdi bija pierakstīti, tomēr daudzām tie trūka,

un tādēļ klātesošos aicināja iepildīt iztrūkstošos vārdus. Bija prieks un jautrība atminot senus

notikumus un atpazīstot senu paziņu sejas. Izstāde bija ļoti skaista un interesanta.

Liela pateicība prāvestei Ievai par ieguldīto darbu atrast un sakopot fotogrāfiju un informācijas

materiālus. Vairums fotogrāfiju saņemtas no fotogrāfa Friča Forstmaņa meitas Līvijas Eliasones –

paldies par pretimnākošo attieksmi!
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No kreisās puses: 

Prāveste Ieva Graufelde, kasiere Kristīne 

Bergholca, priekšniece Zane Zaļkalne

Ienākot sarīkojuma telpā, viesus sagaidīja vienu metru lieli cipari – 70, un liels kliņģeris – arī tas

izveidots kā cipars 70. Tas, lai nu nevienam nepaietu secen, ka draudze svin 70 gadus! Galdi bija

gaumīgi saklāti lillā un gaišzaļos toņos, vāzēs plauka narcises un tulpes. Par dekorācijām bija

rūpējusies Liene Leimane-Bartlett.

Pie bagātīgi klātiem galdiem tika teiktas runas, bet draudzes priekšsēde Zane Zaļkalne iesāka ar

vēsturisku atskates prezentāciju. Klausītāji uzzināja, piemēram, ka draudzes pirmais dievkalpojums

notika 1945. gada 1. augustā, Aspudenā, un ka 1952. gadā Zviedrijā bija astoņi latviešu mācītāji.

Apsveikumus jubilejā saņēmām no Andreja Eglīša Nacionālā Fonda Zviedrijā, Zviedrijas Latviešu

Apvienības un Latvijas Pensionāru Apvienības Stokholmā.

Pateicamies Lienei Leimanei-Bartlett, Saivai,

Zaigai un Zanei Zaļkalnei par palīdzību izdekorējot

telpas un svinīgo galda klāšanu! Sirsnīgs paldies

arī Lilitai Zaļkalnei par kliņģera cepšanu, un

saimniecei Ingrīdai Leimanei par bagātīgo kafijas

galda sagatavošanu! Paldies visiem runātājiem, kas

devīgi dalījās ar savām atmiņām par Stokholmas

draudzes darbību!

Pateicība arī visiem tiem, kuri nav vārdā pieminēti,

bet kas piedalījās ar padomiem un praktiskiem

darbiem šīs 70 gada jubilejas svinībās – viss var

tikai labi izdoties ja ir draudzes valdes, padomes un

locekļu labvēlīgā līdzdalība – un tāda bija!

Sirsnīgi apsveicam 2015.g. jubilāres

No kreisās puses: Draudzes sekretārei Lilitai Zaļkalnei 60 gadi, draudzes 

Padomes loceklēm Intai Heimdal 40 gadi un Vijai Valterei 80 gadi,

prāvestei Ievai Graufeldei 65 gadi.
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2015. gada Sandbija

No 18.-26. jūnijam talka

Zaļkalnu-Carlshamra paplašinātā ģimene ar palīgiem

veica vasaras nometņu sagatavošanas darbus.

“Vistas mājiņa” tika izkrāsota, jauna grīda un jauni

logi ielikti, dobes izravētas, māja iztīrīta pēc ziemas

migas. Paldies par aktīvo un rosīgo komandas darbu.

Mazo bērnu nometne no 27. jūnijam līdz 6. jūlijam

Nedēļas garumā mums ir

bijusi burvīga iespēja dzīvot

latviskā atmosfērā - runāt

latviski, mācīties un dziedāt

latviešu dziesmas, iet rotaļās un

pārgājienos, kopā strādāt un

mācīties vienam no otra, kā arī

speciāli no Latvijas pieaici-

nātiem pedagogiem, kas ar

interesantām rotaļām un

uzdevumiem iesaistīja bērnus

aizraujošās nodarbībās.

Mēs esam piedalījušies

rotaļnodarbībās, mācījušies

ciparus, burtus un krāsas,

piedalījušies jautrās stafetēs,

uzveduši teātri, spēlējuši

banānu un ūdens klavieres, apdrukājuši krekliņus un spilvendrānas, radījuši nometnes logo, un kā

katru gadu izgājuši šķēršļu joslu, apciemojuši laupītāju māju, gājuši uz jūru, redzējuši baltas govis

sauļojoties pludmalē, kā arī kārtīgi izālējušies ūdens kaujas piemājās pļaviņā.

Tie ir gandrīz kā mazie Ēlandes dziesmu svētki, kur mēs ikdienu ar dziesmiņu druvā ejam, ar

valodu sētiņā. Kā vecāki, tā bērni esam dziedājuši latviešu dziesmas ik uz soļa, kopā strādājot,

taisot pusdienas, mazgājot traukus, gan pirms ēdienreizēm un vēl pēc labas paēšanas, kopā

uzkopjot māju, ejot pārgājienā un rotaļās.

Tas pats galvenais, kas mūs šeit vieno un pēc kā mēs visi šajā nometnē tiecamies, ir

latvietiskums. Mēs esam latvieši un te mēs runājam latviski. Mums tā ir mūsu īpašā un unikālā,

skaistā latviešu valodiņa ar nesaskaitāmajām latviešu tautas dziesmām, visiem senākiem un

modernākiem vārdiem.

Papildus tam visam tā ir brīnišķīga iespēja

kā bērniem, tā vecākiem socializēties latviski,

iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunus

draugus, dalīties pieredzē un iespaidos, kā

arī uzzināt dažādus dzīvesstāstus.

Mēs visi esam ļoti pateicīgi visiem

nometnes organizatoriem un labdariem,

Zviedrijas latviešu apvienībai, Latvijas ev. lut.

Baznīcai Zviedrijā, visiem pārējiem, kam

pateicoties šāda iespēja mums tiek sniegta.

Mēs esam pozitīvu emociju uzlādēti, patīkami noguruši, bet jau domās gaidām nākamvasaras

nometni cerībā tajā atkal piedalīties! Agnese

Turpinājums 6. lappusē
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2015. gada Sandbija

Latvijas audžu bērnu nometne ar bērniem no Jaunlaicenes, Vidzemē, un Dobeles,

Zemgalē no 10.-30.jūlijam

Šī trīs nedēļu nometne ir

mūsu Baznīcas misijas darbs

ar bērniem no nelabvēlīgiem

vai grūtiem apstākļiem Latvijā.

Vairums bērni nāk no lielām,

daudz bērnu ģimenēm, bet

ieejot audžu ģimenēs, bērnu

skaits nemainās. Lūgums šos

bērnus pieņemt nāca no

agrākas nometnēs darbi-

nieces kura strādājot ar audžu

bērniem saredzēju vajadzību

un iespēju uz laiku tikt citā

vidē. Nometne iezīmējās ar

lielu laipnību, daudz dziesmu,

strādīgumu, prieku un smieklu. Bērni bija čakli ar dārza sakopšanas darbiem, tie pļāva, grieza,

ravēja, kārtoja noliktavas un pat palīdzēja izkrāsot pagrabā telpu.

Neraugoties uz zēnu pārsvaru, izveidojās jauks ansamblis kas iepriecināja labvēļus Atvērtās Durvju

dienā, un vietējā veco ļaužu mītnē. Tēma bija taurenīši, ar piemērotiem telpu un dārza izrotājumiem,

dāvaniņām katram pansionātā, pat dziesmās atskanēja šī tēma. Taureņi ir augšāmcelšanās simbols

kas norāda uz izmaiņām. Šķiet tā arī tas notika ar bērniem šajā laikā.

Gēteborgas draudzes atpūtas dienas ģimenēm ar bērniem, 6-9. augustā

Gleznainā Sandbijas mācītājmuiža

kopskaitā pulcējas 10 pieaugušie un 9

bērni. Atpūtas dienu nodoms bija

savstarpēja saliedēšanās ar Dievu,

vienam ar otru un draudzes kopu pēc

tam, kad draudzē piedzīvota

ilgstoša garīga un organizatoriska

krīze. Katru dienu notika rīta un vakara

svētbrīži un diskusijas pieaugušo

starpā, Normunda Zariņa vadītas.

Savukārt nodarbības bērniem bija

sagatavojusi svētdienas skolas

skolotāja Inta Gravelsiņa. Protams,

neizpalika arī salas apskate,

veldzēšanās pie jūras un kopīgas

maltītes, kuras ar ļoti lielu mīlestību

sarūpēja draudzes locekle, kasiere

Elita Veide.

Ļoti īpašs akcents programmā bija muzikālais pienesums ar kuru kalpoja mūziķes Ieva Nīmane un

Līga Jelevica no Latvijas. Mūziķes sabraukušos priecēja koncertā mācītājmuižas dārzā

izpildot dažādu tautu mūzikas instrumentācijas vijoles, dūdu, obijas un dažādu sitamo instrumentu

skanējumā. Sadraudzību noslēdzam ar kopīgu brīvdabas Svēta Vakarēdiena dievkalpojumu.

Draudzes valde ir priecīga par iespēju iepazīties un lietot tos avotus, kas ir pieejami Sandbijā un jau

tagad lūkojas pēc iespējām Sandbijā atgriezties nākamā vasarā.

Gēteborgas draudzes valdes vārdā,

priekšsēdes vietnieks Normunds Zariņš

Turpinājums 7. lappusē
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Kristības

2015.g. septembrī

Lieldienas dievkalpojumā 5. aprīlī

No kreisās puses: Vineta Miltiņa un

mācītāja Ieva Graufelde No kreisās puses: Mācītāja Ieva Graufelde, 

Liene Vīgante ar meitiņu

Ģimenes dienas dievkalpojumā 9. maijā

Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes studentu praktiskās teoloģijas seminārs 

no 18.-27. augustam

2015. gada Sandbija

Prof. Dr. Laima Geikina raksta “Paldies Ievai Graufeldei par šīm skaistajām 9 dienām!

Bezsvara stāvoklī vismaz metru virs zemes... smiekli, asaras, vienotība... neizmirstami!”

Studenti sirsnīgi strādāja ar uzrunu rakstīšanu, dievkalpojuma vadīšanu, un nopietnās

pārrunās par dzīvi.



Jūsu kasiere Kristīne
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Kasieres informācija

Kopš 2012.g. SST „Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” 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.

Tagad pievienoju šo anketi tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.

Daži ir piemirsuši samaksāt š.g. (2015) draudzes nodevu un Jums

pievienoju iemaksas zīmi ar lūgumu lemaksāt 150 kronas draudzes pasta

tekošā rēķina kontā 35 17 73-7.

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!

Priecāšos arī par katru rakstu, ziņojumu Draudzes ziņās – piemēram

ziņas par laulībām, piedzimušajiem bērniņiem, kristībām, jubilejām u.c.

Saprotams arī atvadu un piemiņu vārdus.

2015.g. septembrī

Draudzes mācītāja:

Prāv. Ieva Graufelde

Malmvägen 16 B, 4 tr.

191 60 Sollentuna

Tālr.:  08-508 940 45 vai 073-773 00 51

ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

Draudzes priekšsēde:

Zane Zaļkalne

Larsbergs Parkväg 3

181 39 Lidingö

Tālr.:  076-772 63 31

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

Pēc dievkalpojuma draudzes namā 

kafijas galds un loterija.

Lūdzu ņemt līdzi loterijai laimestu ziedojumu.

Pļaujas svētku dievkalpojums

svētdien 4. oktobrī plkst. 14.00

Somu baznīcā, Stokholmā, Vecpilsētā

Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde, 

Rūta Baumgarte pie ērģelēm. 

Dziedās Ansamblis Christer Wikmark vadībā.


