Stokholmas latviešu ev. lut. draudze

Draudzes ziņas
Nr. 130

«Es esmu dzīvā maize,
kas nākusi no debesīm.
Kurš ēd no šīs maizes,
tas dzīvos mūžīgi.»
Jāņa evanģelija 6:51

Pļaujas svētkiem tuvojoties, domāju par to kā mēs pateiksimies par dabas veltēm, par radību un tās
devumu mums. Ražu mēs redzam, tā ir sataustāma, sasmaržojama, tā ir baudāma, un ja pareizi
lietojam, arī dziedinoša. Par to priecājamies, to apdziedam, un neaizmirstam arī apbrīnot visus, kas ir
strādājuši
garas
stundas,
lai
būtu
izejvielas
visam
ko
gribam
sagatavot.
Šī fotogrāfija lika man skatīties un domāt tālāk par labības lauku. Pārtika dod miesai barību, bet
ēdiens daudziem nav vairs tikai barība, jo mēs našķojamies un mierinām sevi ir ēdienu, lai apslāplētu
to ko jūtam sirds dziļumos. Kad jūtas tiek apslāpētas, apklūst arī dvēseles balss. Nav grūti kaut ko
apēst, tomēr neizprotami ir tas, ka dvēseles izsalkumu varam just fiziski. Miesa instinktīvi apstiprina
ticības izsalkumu. Kā lūgšanas dod dvēselei barību, tā pat domas dod prātam barību. Veselību
nosaka barības piegāde.
Jēzus teica: “Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt.” Kas var
remdināt dvēseles izsalkumu un dot mierinājumu? Dievgalds ir
nemirstības maltīte, bagātināts ar šķiedrvielu garīgumam, viegli
pieejams, viegli sagremojams. Ņemi un ēdi — dzeriet no tā visi!
Iestādīts un nodots visiem, dvēseles vitamīns. Jēzus ir klāt pie
dievgalda. Kā ir ar mūsu pašu klātesamību? Vai esi klāt kad
atklājas tās brīnums? Nodots par Tevi — izliets par Tevi! Maize
ir izstrādāta un mīcīta ar rokām. Vīns simbolizē svinības, mieru
un svētību. Dievgalds ir Kristus dzīves kopsavilkums. Tāpat tas
var konkrēti, absolūti un izsmeļoši vadīt mūsu dzīvi. Te iekļautas mūsu attiecības ar Dievu —
pateicība. Mūsu attiecības vienam pret otru — rūpes vienam par otru. Mūsu attiecības ar dabu un
pasauli — uzlūkot un izmantot tos, lai tie atklātu kaut ko par Dieva godību.
Baznīcas ir kā pilsētas viesistaba. Tās durvis ir
dvēseles durvis, atstājot ikdienu ārpusē. Ieejot
tajā, mēs arī ieejam paši sevī. Bībele ir Dieva
garīguma vārdnīca par dziedināšanu. Dieva
priekšā esam līdzvērtīgi. Dievkalpojums ir kā
debesu maiznīca, kur pārtika tiek pārvērsta par
žēlastību. Psalmists to skaisti izsaka: " Brīnišķas
tavas liecības, tādēļ mana dvēsele tās sargā!
Tavi vārdi apgaismo un apskaidro.«
Nāciet viss ir sagatavots Jums! Svinēsim kopā.
Mācītāja Ieva
2016.g. septembrī
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Septembris
Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. (Lk 13:30)
Ikviens no mums ir bijis situācijā, kad esam pirmo kārtā un pēc brīža – jau pēdējo... “Pirmie” varētu
būt gan laika, gan vietas nozīmē. Ir lietas, kas jādara pirmo reizi, lai būtu labākais: jāziedo laiks,
kaut kas jāiemācās no jauna, jāatsakās no paziņām. Tikai jautājums: vai tāda cenšanās rodas
ārējo apstākļu iespaidā vai tā ir nepieciešamība? Starp lietām, kas velk un kas dzen, ir atšķirība.
Domāju, ka mūsdienu cilvēks labprātāk izvēlas dzenošo. Jo redzamās un taustāmās lietas radīs
vieglāku dzīvi un arī citiem būs skatāmas. Tāpat pēc smaga darba der atpūta, kur viegli iztērēt
sastrādāto. Bet, kā jau zināms, nevar kalpot diviem kungiem. Tādos gadījumos arvien biežāk
aizmirstas par garīgumu, par Dieva pasauli, par to, ka Viņš ir dāvanu devējs. Viss sasniegtais taču
ir tikai Viņa labvēlības un žēlastības dēļ. Pagriežot muguru Dieva valstībai, sāk jukt soļi. Ģimenē
sākas nesaskaņas, attālinās draugi, arī kāda veselības kaite piemeklē. Un it kā ieslēdzas
programma: kas bija pirmie, būs pēdējie. Cilvēks, kas tam izgājis cauri, vai nu sabrūk, vai sāk
meklēt izeju. Varbūt vēl nav par vēlu pieslieties tā Kunga valstībai?

Līdzībā teiktais par Vīna kalnu un tirgus laukumu būtu
salīdzināms ar Baznīcu un apkārtējo pasauli. Ja tirgū
norisinās laicīgā dzīve, tad Baznīcā var saņemt žēlastību
un svētību. Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka ziedojis
savu vienpiedzimušo Dēlu par mūsu grēkiem. Bet varbūt
cilvēks nezina, kas ir žēlastība? Iespējams, ka, viņaprāt,
katra paša sasniegumi ir viņa nopelns.
Mana vecmāmiņa mēdza teikt, ka “ne mats no galvas
nenokrīt bez Viņa ziņas”. Kad nav laika apstāties un
padomāt, tad žēlastības dāvanas neredzot tiek izmestas,
pat neizsaiņojot. Kas tad ir žēlastība? Domāju, to redzam un jūtam uz katra soļa. Tas, ka dzīvojam
miera apstākļos, ka ķermenis funkcionē, ka visapkārt ir skaistā pasaule, ka varam satikt savus
mīļos un allaž mūs gaida Baznīca. Tāpēc katru vakaru pateiksimies par aizgājušo dienu un ar
ticību, cerību un mīlestību lūgsimies par nākamo.
Jaunā Derība saka, ka grēciniekiem ir vieglāk pieņemt Dievu nekā taisnajiem – tātad ātrāk
mainīties un vērst visu par labu. Tas viss notiek Viņa žēlastības un cilvēka gribas dēļ. Tātad, kas
bija pēdējie, būs pirmie. Mūsu dzīve nebalstās uz taisnības principiem, bet uz žēlastības.
Svarīgākais nav, lai katrs saņemtu, ko pelnījis, bet – lai šī pasaule tiktu pārvērsta, kļūtu labāka.
Atalgojums ir visiem, bet tas nav saskaņā ar cilvēciskajām mērauklām. Tāpēc, neatkarīgi no
stundām un darba apjoma, centīsimies saņemt pašu dārgāko un cēlāko – Dieva žēlastību.
Inese Gredzena, Stokholmas draudzes locekle

Latvijas ev. lut. baznīcas Zviedrijā 71 gada Sinode 12. martā
Pirmā rindā no kreisās puses: Inta
Meiere, Edda Laiviņa, Andrejs Ozoliņš,
māc. Zilgme Eglīte, Dzintra Fonzova,
Juris Zariņš, Kristīne Bergholca, Gunārs
Veide, Ingrīda Leimane, Elita Veide, Vija
Valtere, Juris Iršs, Silvija Johansson,
Daniels Asnevičs, Santa Slokenberga,
māc. Dr. Normunds Kamergrauzis,
Pāvils Eisāns, prāv. Ieva Graufelde. Otrā
rindā no kreisās puses: Inese Gredzena,
Zane Zaļkalne, Dr. Jānis Alsiņš,
Ragnars Gulbis, viesu māc. Rinalds
Gulbis.
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Pateicība no Sarkanā krusta Elejas nodaļas Latvijā
Izsaku vislielāko paldies par Jūsu atbalstu nometnei «Saulstariņu vasaras prieki». Šajā nometnē
kopumā piedalījās 18 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm! Nometnes laikā bērni gan
strādāja radoši, gan notika fiziskas aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas. Paldies!
Projektu un labdarības pasākumu vadītāja Inga Andrejeva

Stokholmas draudze ziedoja Lieldienu dievkalpojuma kolekti, 2 826 kronu apmērā, kā atbalstu,
radot iespēju trīs bērniem piedalīties nometnē «Saulstariņu vasaras prieki».

Patiesā cieņā un sirsnībā sveicam mūsu šā gada 100 gadniekus
Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlējam! Lai tam Kungam mēs ar uzticību
visur līdzi staigājam! Lai pats Tēvs mums žēlīgs ir kā bērniem, Lai pats Dēls mūs svētī ar
sirds priekiem, Lai pats Svētais Gars mūs kopj, Dieva vārds tad slavēts top!
Elzu Knops 1. janvārī
Valentīni Lasmani 16. maijā
Lidiju Zīverti 20. maijā
Irēni Mellis 22. jūnijā
Māru Zalcmani 21. septembrī

22. maijā Latvijas vēstniecībā Stokholmā notika
svinības, atzīmējot Valentīnes Lasmanes
100. dzimšanas dienu.
2016.g. septembrī

Dziesmu grāmatā 259

22. jūnijā Irēnas Mellis 100. dzimšanas dienas
svinībās. No sirds pasakamies par daudzu gadu
iesaistīšanos Stokholmas draudzes darbā.
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Pateicībā un sirsnībā pieminam mūsu draudzes jubilārus
Ainai Zvejniecei piepildījās 90 gadi 25. augustā

No kreisās puses:
Priekšplānā jubilāre A. Zvejniece un I. Graufelde, aizmugurē vīrs Gunārs Zvejnieks un L. Zušēvica.
Prāveste Ieva Graufelde, kasiere Kristīne
25. augustā draudzes ilggadējo kapu administrācijas
atbildīgo
un valdes
Bergholca,
priekšniece
Zane Zaļkalne

locekli Ainu Zvejnieci sveica LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvics
kopā ar prāvesti Ievu Graufeldi.

Erlingam Johansonam piepildījās 65 gadi 3. jūlijā
Erlings ir dienējis visās trīs Baltijas valstīs kā Zviedrijas militārais atašejs
no 1996. līdz 1999. gadam. Atgriežoties no darba dienesta Rīgā, uz
Zviedriju, viņa interese par Latviju un latviešiem nav apsīkusi, bet drīzāk
paplašinājusies. Erlings ir ieguvis Fil.kand. grādu baltu valodās,
izstrādājot pētījumu par pirmā literārā darba tulkojumu no lietuviešu
valodas uz zviedru valodu.
Erlings ir darbojies Svensk-Lettiska föreningen valdē. Patreiz veic
revidenta pienākumus Latviešu Akadēmiskā Organizācijā Zviedrijā
(LAOZ), kā arī uzņēmies valdes locekļa pienākumus Stokholmas
latviešu ev. lut. draudzes padomē. Būdams Zviedrijas Latviešu
Apvienības biedrs, Erlings ir biežs viesis latviešu pasākumos.
Erlings ir allaž gatavs izpalīdzēt un nekad neliedz savu padomu. Jau
daudzus gadus Erlings piedalās "Sandbijas talkās", pieliekot roku
Sandbijas mācītājmājas sakopšanā.
Apsveicam Erlingu jubilejā un vēlam viņam veselību, laimi un prieku, kā
arī optimismu, humoru un izturību, strādājot sabiedrisko darbu druvā!
Foto: 1991.gada 29.augustā Lāčplēša ielā 13, Rīgā, Zviedrijas tieslietu
ministre
Laila
Freivalde
atklāja
Zviedrijas
vēstniecību.
Pieminot šo nozīmīgo notikumu, Zviedrijas vēstniecība Rīgā, (ar
pašreizējo adresi Alunāna ielā 7), 2016.gada 29. augustā rīkoja 25 gadu
piemiņas pasākumu, kur tika aicināti tā laika liecinieki, konsulāta un
vēstniecības darbinieki – to starpā arī Erlings Johansons.
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Mūžībā aizgājis mācītājs Juris Ozoliņš
Mācītājs Juris Ozoliņš ordinēts 1974. gada
15. decembrī un ir kalpojis daudzus gadus
Zviedru Baznīcas Tēbijas lielajā draudzē, kā
virsmācītājs Vaksholmas draudzē, un
Vanghēradas draudzē. Latviešu Baznīcā
viņš bija Eskilstunas draudzes mācītājs,
kalpojis Stokholmas draudzē, un Minsteres
ģimnāzijā.
Stokholmas
draudze
un
Baznīcas
Pārvalde
Zviedrijā
pateicas
par
kalpošanu, un izsaka ģimenei visdziļāko
līdzjūtību.

Archibīskapes Laumas Zušēvicas viesošanās Zviedrijā
Mūsu Latvijas Evanģeliski
Luteriskās Baznīcas Ārpus
Latvijas archibīskape Lauma Zušēvica tika aicināta
piedalīties Karlstades bīskapa konsekrācijas dievkalpojumā.
Kopā ar prāvesti Ievu
Graufeldi viņa Stokholmā
tikās ar vēstnieku Gintu
Jēgermani, lai tuvāk iepazīstinātu ar to kas notiek
mūsu Baznīcā. Vēstnieka
sekretāre Vita Viktorsone
pastāstīja par Brāļu draudzi un Riņģu saiešanas
namu Blomes pagastā.
Svētdien, pēc konsekrācijas dievkalpojuma, archibīskape uzrunāja klātesošos kapos un pie kafijas
galda iepazinās ar jaunāko Kapu svētku dalībnieku Aleksandru, un vecāko Zigrīdu Siliņu, kuru
sveica dzimšanas dienā ar dziesmu.

Draudzes kapu svētkos Mežu kapos
28. augustā.
2016.g. septembrī

Latvijas vēstniecībā Stokholmā 26. augustā.
No kreisās puses: I. Graufelde, L. Zušēvica,
Gints Jegermanis un Vita Viktorsone.
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2016. gada vasara Sandbijā
Mazo bērnu nometne no 2. – 12. augustam – Skaistas dienas Ēlandē

ELZA MANKOPA 20.09.2016 izvilkums no Brīvās Latvijas raksta
Augusta sākumā Latvijas bērnu nometnē Ēlandē (Sandbijā) sabrauca bērni no tuvienes un tālienes,
kopumā 43 dalībnieki. Šogad ģimenes ieradās no Latvijas, Vācijas, Somijas un dažādām Zviedrijas
pilsētām. Nometnes mērķis ir apzināties savas latviskās saknes, kopt latviešu valodu un apgūt
tradicijas, kā arī radīt jaunas. Satiekoties bērniem no dažādām vietām, tiek atrasts vienojošais un
kopīgais – mūsu latvietība un latviešu valoda. Lai iepazīstinātu ar sevi, katra ģimene bija sagatavojusi
priekšnesumu. Tika gan dziedāts, gan spēlēts, gan rādīti akrobātiski triki. Varējām ar prieku secināt,
ka nometnē ieradušies radoši un priecīgi dalībnieki.
Liels paldies nometnes atbalstītājiem: ZLA Upsalas nodaļai, ZLA Stokholmas nodaļai, Latvijas
vēstniecībai Zviedrijā, un Stokholmas latviešu ev. luteriskai draudzei.

Latvijas bērnu nometne ar bērniem no Kandavas un Dobeles no 9. - 30.jūlijam
Latvijas bērnu nometne Sandbijā
īstenojās sadarbībā
ar Kandavas
internātskolu un Dobeles sociālo
dienestu.
Trīs nedēļas bērni kuri dzīvo grūtos
apstākļos, varēja baudīt mierpilnu
dzīvošanu Sandbijas mācītājmuižā.
Nometnes programmā bija radošs
darbs, sports, ekskursijas, peldē šana,
u.c.. Bērni arī strādāja uzkopjot īpašuma dārzu, gribēdami kaut ko dot pretī
par šo nometnē pavadīto laiku. Ja
audzinātājiem trīs nedēļas šķita par
garu, tad pēdējās dienās tie atzinās, ka
varētu palikt vēl ilgāk.
Šo bērnu nometni finansēja organizācija Lettiska Hjälpinsamling ar ziedojumiem no zviedru baznīcu
draudzēm un citām atbalsta organizācijām, kā arī individuāliem ziedotājiem. Šis ir mūsu baznīcas
misijas darbs - atbalsts bērniem. Par Sandbijas īpašumu gādā mūsu Latviešu Ev. Lut. Baznīca
Zviedrijā sadarbībā ar Lettiska Hjälpinsamling un Latviešu Ev. Lut. Baznīcu Vācijā.
Paldies audzinātājiem Gita Kleinbergai, Gundegai Uzuliņai un Imantam Auderam un visiem
Sandbijas atbalstītājiem.
2016.g. septembrī
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2016. gada vasara Sandbijā
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu praktiskās teoloģijas seminārs
no 16. – 25. augusta
Kopumā seminārā piedalījās 13 dalībnieki no
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu
studentiem.
Šī gada semināra uzdevums bija iepazīt Zviedrijas
evaņģēliski
luteriskās
baznīcas
pastorālās
aprūpes darbu, kā arī katra studenta garīgās un
pašpilnveides iespējas.
LU Teoloģijas fakultātes profesore, Laima Geikina:
Šis bija mans 10ais gads Sandbijā. Esmu
neizsakāmi pateicīga Ievai Graufeldei un visiem
man personīgi nezināmajiem atbalstītājiem, kas
rada apstākļus, kuros iespējams fiziski redzēt kā
mainās cilvēku dzīves. Nav skaistāka novērtējuma
šīm nometnēm kā viena dalībnieka teiktais: Dieva
mīlestība kļūst redzama cilvēku darbos. Cerams,
ka rakstītās pārdomas un idejas kļūst par jaunu
impulsu Latvijas kristiešu kopienas dedzīgākai un
redzamai ticības apliecībai sabiedrības acīs.
Mīlestībā un pateicībā

Kristības
Lieldienas dievkalpojumā 27. martā
Vecāku lūgšana:

Kristītas Luisa un Elisa Miltiņa Harak,
dzimušas 2015.g. 31. oktobrī

Žēlsirdīgais Dievs, mēs Tev
pateicamies par mūsu bērniem,
par lielo dāvanu ko Tu mums
esi devis un uzticību ko esi
mums izrādījis. Dod mums
maigumu,
noteiktību
un
pacietību.
Palīdzi mums tālāk dot Tavu
mīlestību bērniem, kas mums
doti.
Palīdzi mums piedzīvot atjaunošanos klātesot šajās kristībās.
Mēs lūdzamies Kristus vārdā.
Āmen

Evaņģēlijs par Jēzu un bērniem.
Tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos.
Bet mācekļi tos norāja.
Jēzus, to redzēdams, sadusmojās un tiem sacīja:
"Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem,
jo tādiem pieder Dieva valstība".
2016.g. septembrī
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Kasieres informācija
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, lai draudze
spēj gādāt par dievkalpojumiem, kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un
diakonijas darbu. Reģistrācijas anketa izrakstīšanai atrodama mājas lapā
www.draudzes.se zem «Draudzes» un «Reģistrācijas ankete».
Daži ir piemirsuši samaksāt š.g. (2016) 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
par laulībām, jaundzimušajiem, kristībām, jubilejām u.c. Saprotams arī
atvadu un piemiņu vārdus.
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

Pļaujas svētku dievkalpojums
svētdien 2. oktobrī plkst. 12.00
Jēkaba baznīcā (S:t Jacobs), Kungsträdgården

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

Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde.
Dievkalpojumu kuplinās ērģelniece
Ligita Sneibe.
Pēc dievkalpojuma draudzes namā
kafijas galds un loterija.
Lūdzu ņemt līdzi loterijai laimestu ziedojumu.

Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm
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