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Draudzes ziņas
Nr. 129

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot.
Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija,
Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus.
Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā
pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī Dāvida
pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam lemts
dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas dzīvo sērās, neziņā, rūpēs
par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā. Gatavībā, steigā bēgt vai
doties palīgā cietējiem.
Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi. “Redzi, es
jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”
(Lk. 2: 10). Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad. Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un
neguļ. Nekad.
Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt. Matejs liecina, kad Jāzeps guļ, viņš sapnī saņem
brīdinājumu, ka ģimenei jābēg. Tā kā to redzam zīmējumā, ko saņēmu no draudzes locekles, kuŗai
nesen palika ‘tikai’ 95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. Gaŗā mūža ceļā
daudz piedzīvots - bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts
tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara klātbūtne - miera balodis dodas līdzi
ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz ir nomodā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās.
Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ. Nekad.
LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus,
cerības un miera pilnus Ziemsvētkus! Tādus, kuŗos jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un
mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma! Katrā draudzē, ģimenē, Latvijā un
ārpus tās, lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas
gatavi sargāt, gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.
Visvarenais Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu. Viņš lai dod, ka
katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības un jaunu
uzdevumu pilna!

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums!
LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica
2016.g. janvārī
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Luterāņu Pasaules Federācijas ģenerālsekretāra 2016. Jaungada Vēstījums
Dārgie brāļi un māsas Kristū,
Ik viens ir vērā ņemams. Tā bija mācība ko Jēzus piedāvāja saviem
mācekļiem līdzībā par pazudušajām avīm. Dieva valstībā neviena dzīva
radība nav ignorējama, iznīcinājama vai neievērojama. Tie, kuri saprot Dieva
gribu ar šo pasauli zina, ka katra dzīvība ir unikāla, neaizvietojama.
Precīzāk, katra dzīvība ir nepieciešama; katrai ir vieta Dieva pasaulē. Dzīves
pilnība daudziem būtu sekla un tukša, ja uz tās rēķina pat viens mazulis būtu
zudis, atstumts, neievērots, vai izslēgts no sabiedrības. Ik viens ir vērā
ņemams Dieva valstībā.

www.lutheranworld.org

"Nevienu neatstājiet" bija tēma, ar kuru ekumēniskās organizācijas strādāja, lai sauktu pie
atbildības pasaules politiskos līderus klimata pārmaiņu konferencē Parīzē no 2015. gada novembra
beigām līdz decembra sākumam. Saukli iedvesmoja līdzība par pazudušajām avīm un visa Jēzus
kalpošana. Tas ko Jēzus Kristus Baznīcas no visas pasaules uzsvēra savā līdzdalībā un darbā
Parīzē bija, ka jebkura attīstības paradigma kas darbojas ar loģikas un izslēgšanas praksi nav
dzīvotspējīga, jo tās neievēro nabagus. Pasaules Luterāņu federācijas (LWF) pievienojās citām
Baznīcām un ticību kopienām uzsverot, ka klimata līguma vienošanās rakstītāji, kas neiekļauj
visneaizsargātākos nav sapratuši, ka tas apdraud cilvēku izdzīvošanu, tā noliedzot, nākamajām
paaudzēm viņu dzīves pamatu.
"Nevienu neatstājiet" turpina būt LWF atgādinājums valdībām un sabiedrībai kas slēdz savas
robežas un pa nakti ceļ žogus lai izvairītos no bēgļiem savā teritorijā. Kā ir ar tiem, aiz mūra vai
žoga, aiz nostiprinātām un nodrošinātām sienām? Vai ir jau nolemts, ka tos var tur atstāt? Vai var
būt pilnvērtīga dzīve tām deviņdesmit deviņām ja vienai nav dzīvības?
Ģimenēm pagājušajā gadā ir bijuši daudz izaicinājumu, un īpaši sabiedrībā minētajās ģimenēs,
kas atspoguļoja kritisko cīņu par kopības un solidaritātes vērtību. Mēs dzīvojam laikā, kad svarīgi
lēmumi tiek pieņemti par attiecībām starp valstīm un starp rajoniem. Mēs stāvam kraujas malā: vai
būs solidaritāte vai nežēlīga konkurence, kas valda?
"Nav pārdošanai", joprojām ir viens no svarīgākajiem akcentiem apakštēmai, kas informē par
mūsu ceļu virzienā uz Reformācijas 500. gadadienu 2017. gadā. Šajā tekstā ir pravietisks
apliecinājums un atgādinājums, ka ne visam jābūt tirgus varā, ne visam jabūt pakļautam
konkurencei un konkursam, maksājumam un darījumam. "Nav pārdošanai" ir arī pravietisks
atgādinājums, ka ir jābūt dzīves telpai, kur devīgums un žēlastība tiek prioritēta. Bez solidaritātes,
dzīve kļūst nožēlojama.
Tātad, uzsākot šo jauno 2016. gadu, es aicinu LWF locekļu baznīcām:
• Būt nelokāmām un drošsirdīgām sludinot žēlastību kā Dieva dāvanu. Šāda sludināšana pati par
sevi ir apbrīnojams pienesums pasaulē citādi tā ir pakļauta nežēlīgai konkurences dinamikai.
• Palikt kaislīgi kalpojot, uzturot un talak attīstot diakonālu kalpošanu starp nabadzīgajiem un
neaizsargātajiem.
• Turpināt iegūt no Dieva Valstības vīzijas, tādējādi tuvojoties dzīvei un blakuscilvēkiem, lai
izprastu un nekad tos nenoliegtu.
• Turpināt iet kopā ar māsu Baznīcām mūsu Luterāņu kopienā, sadarboties solidaritātes garā.
Lai šīs savstarpējās un solidarās attiecības veicinātu tām drosmīgāk jāliecina un jāpastiprina darbu,
tā dodot liecību vārdos un darbos, ko esam iemācījušies no tā kuram sekojam: neatstāt nevienu!
Ar cieņu,
Māc. Dr. Martin Junge
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«Redzi, es visu daru jaunu.»
Tas, kas sēdēja tronī, teica: "Redzi, es visu daru jaunu.
Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess."
Atklāsmes grāmatā 21:5
Gadu mijā, novēlam viens otram laimīgu jauno gadu. Cik sirsnīgi, un patīkami saņemt šādu
novēlējumu. Sabiedrība arī šo pāreju spilgti atzīmē. Mums taču gada pirmā diena ir pat brīvdiena.
Rajonā kur dzīvoju, troksnis ir liels, uguņošana gara, tāds apžilbinošs mirklis kad viss cits tiek
atmirsts. Laiks uz to brīdi apstājas, un noskaņojums ir drusciņ melanholisks bet arī cerīgs. Būs kaut
kas jauns.
Jau Adventa laikā, gatavojoties Kristus Piedzimšanas svētkiem, man atkārtoti dienu un nakti
atskanēja Dieva vārdi: “Redzi, es visu daru jaunu.” Jādomā, vai to jauno spēšu sadzirdēt, saredzēt
pazīstamos tekstos? Kas par mierinājumu atrodot jauno savā meklējumā, rakstot savu divdesmit
devīto Ziemssvētku sprediķi draudzei.
Gadu mijā jautāju, vai mēs saredzam jaunas iespējas ne tikai mūsu dzīves ceļā, bet arī pasaulē,
un vai spēsim tās pieņemt?
Dzīvē mēs pastāvīgi ejam uz priekšu un atpakaļ laikā, uz priekšu un atpakaļ starp to, kas bija, kas
ir un kas būs. Bet Atklāsmes grāmatas autors nekad neļaus mums iestrēgt tikai vienā laika zonā:
"redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem". Citiem vārdiem sakot, Dievs ir
šeit, ikdienas dzīvē, vienalga kur Tu esi, vai kur Tu biji.
Mums nav jākāpj debesīs; debesis nāk pie mums.
Šo der atcerēties!
Mums nav jākāpj debesīs; debesis nāk pie mums.
Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem, un Dievam ierodoties katra sirdī un dzīvē, viss izmainās. "Redzi,
es visu daru jaunu". Dievs dara vairāk nekā mazliet izgrezno. Tā nav tikai mēbeļu pārkārtošana.
Dievam atnākot, pati zeme pārtop par jaunu zemi. Dievs mājo jaunā Jeruzalemē. Viss šajā jaunajā
dzīvē ir savādāk, kaut arī dzīve ir tā pati. Patiesībā tā ir tā pati, kļūstot jauna. Nāves vairs nav. Bēdas
vairs nav.
Vai varētu būt, ka atnākot dzīvot kopā ar mums, Dievs, kā atvērta nākotne, nāk nevis lai ieņemtu
un piepildītu, bet, lai apgaismotu un dotu telpu?
Mācītāja Ieva
Ārējās un iekšējās telpas
Ārējā telpa ietekmē mūsu iekšējo telpu. Atelpas telpa, kurā mēs varam atgūt
spēku ir svarīga, lai pārdomām, bēdām un pateicībai atrastu vārdus, it īpaši
kad dzīvē atgādās tas ko mēs nebijām iedomājušies, ka varētu notikt, vai
vienkārši noticis kaut kas brīnišķīgs. Atelpa ikvienam, neatkarīgi no tā kā Tu
tici. Vieta, kas izraisa bijību Tevī un liek Tev atcerēties to, kas ir patiess un īsts.
Baznīca ir ārejā telpa mūsu iekšējās telpas veselībai!
Un dievkalpojums ir laiks un telpa nevis tam, lai kaut ko pierādītu, uzspiestu,
pārliecinātu, bet atvērtu brīvu pieredzes telpu cilvēkam satikties ar Lielo un
Skaisto, Neizsmēļamo un Neaptveramo, ar Mīlestību un Klātbūtni, ar
Pieskārienu un Apkampienu, ar Skūpstu un Klusēšanu, ar to bez kura mūsu dzīves būtu sausas un
sastingušas, baiļu un izmisuma pilnas. Tā dievkalpojumu tik skaisti apraksta mācītājs Linards
Rozentāls.

Jo tu,
Kungs,
esi labs,
piedevīgs,

dāsns,
žēlastībā
visiem.

Ieklausies, Kungs manā lūgšanā!
Foto: Aira Miķelsone
2016.g. janvārī
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Vasarsvētku cilvēki
Daudzreiz cilvēki ir izteikuši vēlēšanos celt sev
pilsētu ar torni, kura virsotne sniegtos debesīs.
Vēsturē mēs arvien atpazīstam cilvēkus, kuri gribējuši
veidot pēc sava uskata patiesas rūpes, bet ne vienmēr
pēc šīs lielās cīnīšanās pasaule ir kļuvusi “labāka un
skaistāka”. Pilsēta ar torni, kura virsotne sniegtos
debesīs, palikusi cilvēces atmiņā tikai kā utopija.
Arī Bābeles celtnieki neuzcēla to, ko bija iecerējuši,
jo “tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu
zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu” (1.Moz. 11:8).
Šie izklīdinātie cilvēki vēl joprojām klīst pa pasauli un
«Bābeles tornis» Pieter Bruegel (1563)
viņus mēdz saukt par vēja grābšļiem.
Jautājums, kāpēc “labais un skaistais” nodoms celt pilsētu ar torni, kura virsotne sniegtos debesīs,
ir neīstenojams? Kas šiem celtniekiem pietrūka vai kā viņiem par daudz?
Dziesminieks Dāvids jautā: “Kas gan ir cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi
šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis.” (Ps. 8, 5-6) Bet šis “mazliet” izrādās
pietiekoši, lai cīnīšanās, iegūt tikai Dievam piemītošas īpašības, būtu neveiksmīga un traģiska. Dieva
aizsāktais radīšanas process nav nobeigts, tas turpinās un to raksturo dinamika. Taču tas nenozīmē,
ka tajā nepastāv robežu. Lai arī daudzkārt mēģināts šo robežu izkustināt, šis “mazliet” palicis
nepārkāpjams slieksnis starp cilvēku un Dievu. Cilvēks var būt tikai cilvēks. Ar saviem ieguvumiem
un zaudējumiem. Ar saviem priekiem un savām bēdām. Ar ilgām pēc «ar roku nesaszniedzamām»
debesīm.
Vasarsvētku vēstījums aicina arī jautāt, kas cilvēku dara piepildītu arī tād, kad celt sev pilsētu ar
torni, kura virsotne sniegtos debesīs, palikusi nepiepildīta?
Arī Vasarsvētku dienā ļaudis bija sapulcējušies vienā vietā. Bet ne vairs tādēļ, lai celtu neuzceļamo.
Viņi katrs savā valodā dzirdēja stāstu par Dieva lielajiem darbiem. Dieva atklāsme ir tik tieša un
neaprēķināma, ka nav vairs neviena šķērsļa, kas to darītu nesaprotamu.
Kāds ir šīs atklāsmes saturs? Tā ir dāvanu bagātība, kur nenovienādo Dieva radību, bet to pušķo
dažādība, katra rokās ieliekot viņam vien domāto dāvanu. Apustulis Pāvils liecina: “Bet ikvienam ir
dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats
gars. Citam dota ticība tai pašā garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā; citam spēki
brīnumus darīt, citam dāvanas runāt pravieša spēkā, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un
citam mēļu tulkošana. Visu to dara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā
gribēdams.” (1.Kor. 12, 7-11)
Caur šiem dāvinājumiem Svētais Gars tavu un manu dzīvi dzīvu dara, uztur, vada un veido par
bagātu piepildītu cilvēku, kurš spēj saņemt un dot mīlestībā. Bet pāri tam visam ir atklāsme, ka mēs
esam mīlēti, jo Dievs ir mīlestība.
Dieva mīlestība ir klātesoša mums ienākot šajā pasaulē. Tā ļauj ieraudzīt un saprast, ka cilvēks ir
mistērija. Dieva mīlestība vada mūs pretī sava īpašā aicinājuma piepildījumam. Dieva mīlestība vada
vēl tālāk un aizvada mūžībā. Tā vieno mirušos ar dzīvajiem, bijušo ar nākošo. Tā ļauj ieraudzīt
kopsakarības starp pārejošo un mūžīgo. Tā ļauj ieraudzīt cilvēkam sevi pašu.
Mēs zinam, ka visam ir savas robežas un mūsu spēkos nekad nebūs uzcelt pilsētu ar torni, kura
virsotne sniegtos debesīs. Bet Vasarsvētki vēsta, ka mīlestībai nav robežu, jo mīlestība nekad
nebeidzas, tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Tā pārklāj visu. Tā iznīcina nāves dzeloni. Tā ir vienmēr
klātesoša. Mīlestība tavu un manu dzīvi dara piepildītu, “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš deva
savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”
(Jn. 3,16).

Dalīsiemies ar šo mīlestību un tajā dotajām dāvanām un arī mēs būsim Vasarsvētku cilvēki. Arī
mēs savā valodā dzirdēsim Dieva lielos darbus paužam. Priecīgus Vasarsvētkus!
Māc. Dr. Normunds Kamergrauzis
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Vēlamies pieminēt un pateikties tām personām, kuras ārpus draudzes valdes un padomes loka,
ar lielu sirsnību piedalījušās mūsu 2015. gada darbībā.
Lai 2016. gads jums visiem būtu labvēlīgs!
Mūsu saimniece Ingrīda Leimane sirsnīgi pateicās visiem, kas pirms un pēc dievkalpojumiem
ir palīdzējuši gan ar cepšanu, gan ar galda klāšanu un trauku novākšanu.
Korektūras lasītāja:

Mirdza Krastiņa

Dievkalpojumos piedalījušies:
Pie ērģelēm

Rūta Baumgarte, Gustav-Leo Kivirand, Sandra Leja-Bojsten,
Nonna Shilo-Svensson

Pianiste

Iveta Cālīte

Flauta

Inta Heimdal

Solisti

Baritons Pāvils Johansons, baritons Arvīds Keine, soprāne
Marlēna Keine un tenors Christer Wikmark

Stokholmas latviešu koris

Gaidas Rulles vadībā

Ansamblis
Dziedātāji

Christer Wikmark vadībā
Jānis Bergholcs, Ieva Graufelde, Pāvils Johansons, Pēteris
Kancāns, Daiga Kivleniece, Jānis Krēsliņš, Laine Lasmane
Wikmark, Sandra Leja-Bojsten, Ingrīda Leimane, Ieva Reine,
Inga Strante, Anneli Zvejnieks un Ilze Zvejnieks.

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi Annas Petraskevicas vadībā
Instrumentāls pavadījums
Anna Petraskevica, Yann Le Nestour
Ar bērniem dzied
Maija Janaus, Dace Balode
Lasītāji

Inese Gredzena un Pāvils Johansons

Viesu mācītāji

Archibīskaps Elmārs E. Rozītis, Dr. Normunds Kamergrauzis
un katoļu priesteris Dr. Andris Priede

Pie karoga 18. novembrī

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi
Sirsnīgi gaidām draudzes locekļus ierasties

Pilnsapulcē
svētdien, 2016. gada 21. februārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu baznīcā, kas sākas plkst. 14.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dienas kārtība
Pilnsapulces atklāšana.
Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un
balsu skaitītāju vēlēšanas.
Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta
saskaņā ar statūtiem.
Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.
Draudzes darbības gada pārskats.
Draudzes saimnieciskais pārskats.
Revīzijas komisijas ziņojums.
Gada pārskata un revīzijas komisijas
ziņojuma pieņemšana.

2016.g. janvārī

9. Valdes un padomes atbrīvošana no
atbildības par 2015. gada darbību.
10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.
11. Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
12. Draudzes padomes vēlēšanas.
13. Turpmākā darbība.
14. 2016.g. budžets.
15. Dažādi jautājumi.
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Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejā

Foto: Raitis Freimanis

2015.gada 10. oktobrī kora 70 gadu jubilejas koncerts Ālvikas kultūras namā ļoti iepriecināja visus
klausītājus un skatītājus.
Tādu dziedāšanas prieku ilgi nebijam baudījuši – paldies visiem koristiem un diriģentei Gaidai
Rullei!
Stokholmas draudze sirsnīgi pasakās un novērtē, ka koris piedalās daudzos mūsu
dievkalpojumos. Jūsu skaistie un izjustie dziedājumi nevienu neatstāj vienaldzīgu –
PALDIES!

Ielūgums uz pianistes Ivetas Cālītes koncertu
Sinodes darba dienas noslēgumā Stokholmas Karaliskās mūzikas akadēmijas maģistrante,
pianiste Iveta Cālīte, uzstāsies ar īsu klavierkoncertu
Somu baznīcā sestdien 12. martā plkst. 17.00.
Visi, ne tikai Sinodes dalībnieki, ir sirsnīgi gaidīti klausīties virtuozās pianistes koncertu.
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Dievkalpojumu kolektes 2015. gadā
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 tam 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 2015. gadā savāktās kolektes ir 21.274.- kronu apmērā. Tā summa tika sadalīta
sekojoši:
1.868.19.406.-

Archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijai bīskapes amatā 19. aprīlī.
Aizputes ev. lut. draudzei trūcīgo daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

No sirds dziļumiem pateicamies visiem dievkalpojumu apmeklētājiem par saņemto atbalstu
mūsu draudzei un tās labdarībai!

Pateicības vēstule no Aizputes luterāņu draudzes
Liels paldies par ziedojumu! Mums bija patiess prieks par saņemto kolekti.
Cik lieliska ir sajūta, ka ar Jūsu palīdzību varēsim palīdzēt risināt krīzes skarto ģimeņu problēmas,
un palīdzēt trūcīgajiem bērniem. Jau tuvākajā laikā tiks sasaukta valdes sēde, lai lemtu, kā
lietderīgāk izlietot jūsu ziedotos līdzekļus. Protams, ka pēc tam sniegsim finanšu izlietojumu atskaiti.
Vēlreiz liels paldies par atbalstu. Lai Jaunā gadā Jūs pavada Dieva svētība!
Ar pateicibu,
draudzes priekšniece Biruta Neiburga
2016.g. 5. janvārī

Aizputes Svētā Jāņa
ev.lut. baznīca

Māc. Ieva viesojās
Aizputes draudzē
13. septembrī

Iesvētības mācibas jauniešiem un pieaugušiem

Kas īsti ir laime? Kāda ir mūsu atbilde par saviem
līdzcilvēkiem? Kāpēc pasaules kārtība ir tik netaisna?
Vai Dievs vispār eksistē? Vai labā dzīve nav tā, kurā valda
līksmība? Kas īsti esmu es pats? Kāda ir mana labās dzīves
vīzija?
Šos jautājumus katrs cilvēks reiz sev uzdod. Iesvētības ir pārdomu laiks par dzīves lielajiem
jautājumiem par to, kas pareizs un nepareizs, labs un ļauns, nāvi un dzīvību, prieku un bēdām,
mīlestību un greizsirdību. Iesvētības mācības ir iespēja iedziļināties sevī un kristīgajā ticībā. Pats
iesvētes akts, savukārt, ir apliecinājums tam, ka vēlamies piederēt kristīgai sadraudzībai un tajā
pastāvēt.
Iesvētības pēc apmācības notiek draudzes kārtejā dievkalpojumā.
Visi sirsnīgi aicināti pieteikties pie mācītājas Ievas Graufeldes,
e-pasts ieva.graufelde@svenskakyrkan.se
2016.g. janvārī
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Kasieres informācija
Sākot 2016. 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 ieviesuši 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 draudzei nodrošināt iespēju gādāt par
dievkalpojumiem, kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un diakonijas darbu.

Pievienotā ankete domāta tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.

Visiem pievienoju 2016.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!
Jūsu kasiere Kristīne

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

2016. gada Baznīcas gada grāmata
Mūsu Latvijas Evaņģēliski Lutheriskās Baznīcas Ārpus
Latvijas gadagrāmata draudzēs nonāca jau svētku laika.
Tā dod iespēju iepazīties ar draudžu mācītājiem un
draudzes darbiniekiem. Kalendāra nodaļu papildina
draudžu darbinieku mēneša pārdomas (šogad novembra
mēnesi ievada Sandra Virsnīte, Gēteborgas draudzes
priekšniece). Katras dienas lasījumi ir brīnišķīgs dienas
ievads. Rakstu nodaļa šogad ir par žēlastības tēmu.
Chronikās uzzinam par notikumiem Ārpus Latvijas un
Latvijas draudzēs. Netrūkst jaunu grāmatu ieteikumu un
atvadu vārdu mūžībā aizsauktiem garīdzniekiem.
Gatavojoties Reformācijas 500 gadu svētkiem 2017.
gadā, Gadagrāmatas rakstu nodaļas tēmas būs
reformācijas un Lutera galvenās tēmas. 2014. gadā sola
scriptura - tikai Svētie Raksti, 2015. gadā sola fide vienīgi ticība, un 2016. gadā sola gratia - vienīgi
žēlastība.

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

Grāmatu var pasūtīt pie Kristīnes Bergholcas,
e-pasts kristine@abc.se, telefons 0708-69 69 02
Cena: 150.- kronas
Iemaksāt kontā 35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm
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