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”Nebaidies, jo es esmu ar tevi,

nebīsties, es esmu tavs Dievs,

es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu,

ar savu labo taisnības roku

es tevi uzturēšu!” 

Jesaja 41:10 

Zinu, ka pļaujas svētki tuvojās, kad no lauksaimniecībām var pirkt tās ražu, vai no dārza dobēm var

izrakt dārzeņus, kad sēnes parādās mežos un koku lapas sāk mainīt krāsu. Šis ir brīnišķīgs gada

laiks! Šis ir pateicības gada laiks! Mēs esam svētīti ar dabas dāvanām.

Par to varbūt nedomājam tik daudz, jo pēc vasaras atvaļinājumiem sākas jauns un parasti intensīvs

darba posms. Viss notiek! Mobilais tepat pie rokas, dators atvērts, galds pārklāts ar dokumentiem. No

mums sagaida, ka vienmēr būsim pieejami, ka saņems tūlītējas atbildes. Viss notiek ātrā tempā. Vai

esat ievērojuši cik ātri mēs runājam? Varbūt pat nemanām, ka garastāvoklis dažkārt atkarīgs no

platjoslas ātruma.

Skatos uz savu datoru - control, alt, delete, enter, escape! Padomā, cik jauki, ja būtu līdzīgas

komandas reālajā dzīvē. Piemēram, ja būtu delete poga ko piespiest, kas no saņēmēja atmiņas

izdzēstu to, kas steigā vai nepārdomāti pateikts. Pogu, kas atslēgtu pārdevēja runāšanu, kad tas

mēģina pārdot savu produktu, apliecinot, ka noteikti ir labāks un jaudīgāks nekā tie, kas ir pie rokas.

Varu iedomāties par šo, kas nestu svētību, ja varētu tos izdzēst no dzīves piedzīvojumiem. Cik jauki,

ja alt poga nāktu palīgā ar priekšlikumiem, kad pašam tādu trūkst. Nogurumā varētu noderēt control.

Enter – labi, ja ienāktu miers ar lūgšanu un apziņa, ka ar mani ir Dieva Gars – Palīgs kas atrod un

dod to, kas manai labsajūtai vajadzīgs. Kā dziesmā: “Dievs, Svētais Gars, nāc, pie mums nāc, lai

apskaidrots top tumšais prāts; un pildi mūs kā zinādams ar žēlastības dāvanām. Īsts prieka devējs esi

Tu, kas dod mums jaunu dzīvību, un mūsu dvēs’les dziedina pie Dieva vārda avota. Mēs lūdzam,

mūsos uzpūti, Kungs, mīlestības uguni, un deldē mūsu nespēku ar Svētā Gara dāvanu.”

Escape – cik labi dot sev laiku klausīties, nevis runāt. Atslēgties no visiem pienākumiem un “jādara”,

atkal kā dziesmā: “Mūs tirdīs prasības, būs šaubu nemiers, un dzīšanās pēc sekmēm spiedīs prātus.”

Kur lai bēgam, vai glābjamies?

Dziesma turpinājumā: “Tad sajust liec, ka Tavā rūpē esam! Mums dodi prieku!” Dieva rūpē esam.

Dievkalpojums piedāvā iespēju ieklausīties Dieva uzrunā, kur nav prasību, kur var nodot visu kas

apgrūtina un nospiež, kas ir kā delete poga, bet ir arī enter poga – jo saņemam vajadzīgo piedošanu

un svētības vārdus, lai pateicībā dziedātu par dzīvību kas mums dota.

Nāciet, viss ir sagatavots! Mācītāja Ieva

Pateicībā par visu kas mums ir, izlūgsimies par tiem kuriem nav. Pēc smagām

viesuļvētrām Karību jūras rajonā, Teksasā, Floridā, un zemestrīces Meksikā, kur

cilvēkiem trūkst dienišķā maize un dzīvībai vajadzīgais ūdens, apvienosimies par tiem

savās lūgšanās. Dod Dievs viņiem palīgus un devīgus līdzcilvēkus!

Nāciet, viss ir sagatavots
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Dievkalpojumi atkal notiek Somu baznīcā, Vecpilsētā

2017.g. septembrī

Pēc gada restaurēšanas darbiem mēs ļoti priecājamies atgriezties ierastā, mūsu draudzei ļoti

piemērotā baznīcā un tās draudzes telpās.

Baznīca tagad ir uzposta, gaiša un galvenais - baznīcas telpa ir viegli pieejama ar ratiņkrēsliem un

citiem pārvietošanās palīglīdzekļiem.

Sirsnīgi gaidam jūs atkal uz dievkalpojumiem Somu baznīcā!

Lūgums palīdzēt

Lūdzam atsaukties interesentus, kuri grib iesaistīties mūsu draudzes

diakonijas grupas darbībā. Mums ir nepieciešama transporta palīdzība

lai nogādātu apģērbu un citas nelielas lietas uz dažādiem Latvijas

novadiem. Ja Tev ir šāda iespēja un vēlēšanās, raksti Intai Meierei –

inta.meiere@yahoo.com

Rudens pirmā dievkalpojumā 10. septembrī ērģelniece 

Rūta Baumgarte un flautiste Inta Heimdal.

Piparmētras ir daudz un dažādas. Sandbijas muižas dobē ir iestādītas vismaz četras

dažādas. Bibliskos laikos mētras bija dārgs un augsti novērtēts ārstniecības un garšvielu

augs.

Smaržas no Bībeles lappusēm

Kanēlis tiek minēts vairākās vietās, ieskaitot Dziesmu dziesmā. Sakāmvārdos (7:17)

gulta tiek apšļakstīta ” ar mirrēm, ar alveju un kanēli.” Tas bija dārgs. 300 grami kanēļa

varēja maksāt strādnieka gada algu.

Koriandrs. Israēlas tauta garajā ceļā caur tuksnesi uz apsolīto zemi sūdzējās, ka nebija

ko ēst. Kādu rītu tā pamodās un atrada zemi apklātu ar rasai līdzīgu saldu ēdamo.

”Israēla nams nosauca to par mannu, tā bija balta kā koriandra sēkla un garšoja kā

cepums ar medu!” (2Moz 16:31)

Bibliskos laikos koriandrs, kā dilles, ķimenes un mētras tika apliktas ar nodokli. Tos

lietoja ārstniecībā un kulinārijā.

Ķimenes. Jēzus piemin ķimenes un vēl divas citas garšvielas, kad rakstu mācītāji pildīja

pienākumus, bet aizmirsa rūpēties un mīlēt savu līdzcilvēku. “Vai! jums, rakstu mācītāji

un farizeji, jūs liekuļi! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat

to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību; šo jums vajadzēja darīt

un arī to otru neatmest!” (Mt 23:23)

Dilles smarža ziemas tumsā un augstumā atgādina vasaras gaismu un siltumu.

Viduslaiku klostera dzīvē tās lietoja lai veicinātu ēstgribu un uzlabot gremošanu.

Mācītāja Ieva 
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Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Zviedrijā Sinode 

2017.g. 18. – 19. martā

2017.g. septembrī

Sinodē piedalījās prāveste Ieva Graufelde, mācītāji Zilgme Eglīte un Dr. Normunds Kamergrauzis,

Baznīcas Pārvaldes valdes locekļi un delēgāti no Eskilstūnas, Gēteborgas, Norčepingas,

Stokholmas, Upsalas un Vesterosas draudzēm.

Somu baznīcas draudzes telpā Sinodes programma 18. martā iesākās ar Dr. Jāņa Krēsliņa uzrunu

“Kā Luters dzīvo mūsu dienā” un pārrunām. Sekoja pusdienas, un pēcpusdienā Sinodes darba sēde.

Svētdien 19. martā Sinodi nobeidza ar dievkalpojumu Sv. Jēkaba baznīcā, kur dievkalpojumu

kuplināja balsis no Stokholmas latviešu kora Sandras Lejas Bojsten vadībā.

Pēc dievkalpojuma draudzes namā bija sadraudzības kafijas galds kopā ar Sinodes viesiem.

Asoc.prof. Dace Balode, LU Teoloģijas fakultātes dekāne, dalījās savās pārdomās – “Kā saredzu

Teoloģijas Fakultātes nākotni un Latvijas Ev. Luterisko baznīcu ārpus Latvijas, Latvijā”.

Katru otro gadu notiek Baznīcas Pārvaldes vēlēšanas, un šā gada vēlēšanās izmaiņas valdē iznāca

lielākas nekā parasti, jo trīs personas atteicās kandidēt. Pārvaldes loceklis Jānis Alsiņš, Baznīcas

Pārvaldes kasieris Juris Zariņš un prāveste Ieva Graufelde - sasniedzot pensijas gadu vecumu vēlās

mazāku darba slodzi.

Mēs ar lielu cieņu un pateicību pasakamies

prāvestei Ievai Graufeldei par kalpošanu

Baznīcas Pārvaldē no 1989.g. – 1991.g kā

sekretārei, un kā priekšniecei no 1991.g. –

2017.g.

Jānim Alsiņam par darbošanos no

1995.g. – 2017.g. kā sekretāram,

Baznīcas Virsvaldes loceklim, un

Stiftelsen Sandby sekretāram.

Jurim Zariņam, kurš ievēlēts 2009. g. un

darbojies kā loceklis un kasieris līdz

2017.g.

Jūsu nesavtīgais darbs Baznīcas Pārvaldes labā ir nenovērtējams – vēlu jums pavadīt vairāk laika

kopā ar ģimenēm, izbaudīt iespēju dzīvot bez ikdienas pienākumiem – vienkārši baudīt dzīvi.

Lai Dievs stāv jums klāt! Kristīne Bergholca, Baznīcas Pārvaldes priekšniece

Latviešu ev.lut. Baznīca Zviedrijā –

Baznīcas Pārvaldes sastāvs

Kopš š.g. 18. marta Sinodes vēlēšanām Baznīcas

Pārvaldē darbojās

valdē Kristīne Bergholca (priekšniece), Zilgme

Eglīte (priekšnieces garīgā vietniece), Dr. Santa

Slokenberga (sekretāre), Elita Veide (kasiere),

Katrīna Johansson (locekle), Dr. Normunds

Kamergrauzis (loceklis) un Līga Taube (substitūte).

Revīzijas komisijā: Ligita Veigure, Inese Gredzena,

Jānis Alsiņš, Līga Taube (substitūte).

Baznīcas Virsvaldes laicīgais loceklis Dr. Jānis

Krēsliņš.

Pirmā rindā no kreisās puses: Katrīna Johansson, Kristīne Bergholca, Zilgme Eglīte

Otrā rindā no kreisās puses: Elita Veide, Dr. Normunds Kamergrauzis, Dr.Santa Slokenberga



4

Pirmais Eiropas Latviešu kongress

2017.g. septembrī

Latvieši no 25 valstīm piedalījās pirmajā Eiropas Latviešu apvienības (ELA) kongresā, kas no 28.

līdz 30. jūlijam norisinājās trijās vietās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, uz “Tallink” prāmja “Isabelle”

maršrutā Rīga–Stokholma - Rīga un Stokholmā.

“Eiropas Latviešu kongress ir kā atgādne Latvijai, ka tās izaugsmei kritiski nepieciešams apvienot

vietējos centienus ar to spēku, kas ir mūsu cilvēkos ārpus Latvijas – neatkarīgi no tā, vai viņi šobrīd

plāno vai neplāno atgriezties,” uzskata ELA apvienības vicepriekšsēde Elīna Pinto. “Lai augtu kā

tauta, mums jāizkāpj no viensētnieka apziņas. Ir pienācis laiks jaunam Latvijas vēstījumam – un

iedzīvināšanai skaidrā stratēģijā un reālos kopīgos darbos – par Latvijas tautas saliedētību ne tikai

pāri reģionu, tautību vai pasu krāsu atšķirībām, bet arī pāri Latvijas robežām.”. “Valsts izaugsmei

kritiski nepieciešams apvienot vietējos centienus ar to spēku, kas ir mūsu cilvēkos ārpus Latvijas.

29. jūlijā, ELA kongresa

dalībnieki ieradās Stok-

holmā un Stokholmas pro-

grammas ietvaros notika

autobusu ekskursija uz

UNESCO vēstures manto-

jumā iekļauto, arhitek-

toniski iespaidīgāko apbe-

dījumu vietu Zviedrijā –

Skogskyrkogården, apme-

klējot arī ievērojamu

trimdas latviešu sabie-

drisko darbinieku atdusas

vietas.

Ekskursiju rīkoja Stokholmas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze, un vadīja prāveste Ieva

Graufelde, draudzes pārstāvji Inta Meiere, Kristīne un Jānis Bergholcs.

Pēcpusdienā ELA aicināja arī stokholmiešus uz interesantu semināru par latviešu sabiedrisko

darbību Zviedrijā cauri gadu desmitiem Stokholmas universitātē, kur runāja Latvijas vēstnieks

Zviedrijā Gints Jegermanis, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, ZLA priekšsēdis Juris Rozītis, BPFC

dalībnieks Māris Graudiņš un ZLA valds locekle, SU docente, BPFC acukieciniece Lilita Zaļkalne.

Eiropas Latviešu apvienības aplēse liecina, ka citās Eiropas valstīs varētu dzīvot ap 250 000

Latvijas valstspiederīgo. Šai kongresā piedalījās ap 200 cilvēku, kuri deviņās darba grupās strādāja

pie Eiropas latviešu turpmāko rīcības virzienu apkopošanas jeb ceļakartes Latvijas simtgadei.

Pirmo Eiropas Latviešu kongresu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros organizēja Eiropas

Latviešu apvienība sadarbībā ar partneriem Latvijā. Kongress tika sagatavots ar Sabiedrības

integrācijas fonda atbalstu, un tā norisi atbalstīja Ārlietu ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības

aģentūra. Kongresu papildināja sadarbībā ar Kultūras ministriju un Pasaules Brīvo latviešu apvienību

rīkotā Pasaules Latviešu konference, kas 30. jūlijā notika Rīgā.Eiropas Latviešu kongress ieies

vēsturē kā pirmais ārzemēs mītošo Latvijas cilvēku pārstāvības un sadarbības forums ar mērķi

Latvijas valsts simtgades ieskaņās apliecināt un stiprināt mūsu kopības sajūtu, pilsonisko apziņu un

atgriezenisko saikni ar Latviju. Tas sākās un noslēdzās Rīgā, bet pamatprogramma noritēja uz prāmja

maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga, simboliski atainojot diasporas ceļus plašajā pasaulē un noturīgo

sasaisti ar Latviju.

Materiāls sagatavots pamatojoties uz ELA 

mājaslapas informāciju.

Apkopoja Inta Meiere
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Stokholmas draudzes dāvana Latviešu skolas absolventiem

2017.g. septembrī

Š.g. 3. jūnijā prāveste Ieva Graufelde 8 absolventiem pasniedza “Bībeli jauniešiem”, kura padara

lielu, sarežģītu, tūkstošiem gadu vecu grāmatu pieejamu šodienas jaunajiem cilvēkiem. Tajā ir

ietverta īpaša pieeja pusaudžu vecumā. Prāveste norādīja uz tās vērtīgo saturu, gudrību kas tur

atrodama, un novēlēja veiksmi turpmākās mācību gaitās.

Stokholmas Latviešu skolas absolventi skolēni:

Helvijs Lapins, Adrians Pontvik Zvejnieks, David Shakir, Gustav Nilsson, Daniela Norouzi, Indra

Lindholm, Alice Johansson un Patrīcija Veidere

Kristīti

Andrea Lūcija Bernharda

dzimusi 2015 gada 11.janvārī,  kristīta Sv. Jēkaba 

Baznīcā 2017. gada 16.martā.

Vecāki: Andris Mudelis un Jūlija Bernharda

Valters Eglītis

dzimis 2016. gada 24. novembrī, kristīts Djursholms kapelā 

2017. gada 5. augustā.

Vecāki: Arturs Eglītis un Daiga Būmane
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2017. gada vasara Sandbijā
Prāvestes Ievas Graufeldes sakopotā informācija.

Latviešu bērnu nometne no 7.-17. augustam

2017.g. septembrī

Nometne ar bērniem no Elejas, Latvijā no 9.-28. jūlijā

Lettiska Hjälpinsamling kopā ar draudzes atbalstu šogad aicināja bērnus no Elejas, Latvijā. Grupai

piebiedrojās divi bērni no Dobeles. Bērni nāk no mazturīgām ģimenēm, ir audžu bērni, vai arī no

ģimenēm ar nelabvēlīgiem apstākļiem. Elejas Sarkanā Krusta nodaļas vadītāja Inga Andrejeva

sastādīja grupu izejot no savas pieredzes strādājot Elejā. Grupā bija 27 bērni vecumā no 6

mēnešiem līdz 17 gadiem, 2 virtuves darbinieki, un 3 audzinātāji. Divi tēvi/celtnieki, kuri pavadīja

grupu, strādāja mājas sakopšanas darbos. Viņi ielika 10 jaunus logus, nokrāsoja “dārzu” māju,

iekārtoja veļas istabu, un vēl daudz citus sīkākus, bet tomēr svarīgus darbus mājas un dārza

uzturēšanai. Ekskursijas rīkoja Lettiska Hjälpinsamling komitejas locekļi.

Daudziem bērniem šī nometne deva neaizmirstamu pieredzi. Mājās tiekot, Inga raksta, ka bērni

stāstīja par saviem piedzīvojumiem, ko ir redzējuši un darījuši, un vēl aizvien pirms ēdienu reizēm

nodzied pateicības dziesmu. Paldies visiem draudzē par ziedojumiem.

Nometnē visiem jārunā latviski, un bērniem, kas ikdienā biežāk lieto zviedru un citas valodas, tas ne

vienmēr vedas viegli. “Tomēr galvenais, lai viņi būtu draugi,” piebilst nometnes vadītāja Katrīna. “Mēs

daudz dziedam, palīdzam cits citam, esam darbīgi un cienām viens otru. Mēs saudzējam dabu un

šķirojam atkritumus,” turpina Katrīna. Par draugiem te gluži nevilšus kļūst arī vecāki, kuri līdzdarbojas

visos nometnes notikumos, to plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, un palīdz arī Sandbijas muižas

uzkopšanas darbos. Nodarbību saturs dabiski izriet no vecāku un bērnu interesēm, pieredzes un

zināšanām. Te atklājas gan slēpti talanti, gan senaizmirstas prasmes – un varbūt arī rodas ambīcijas

līdz nākamajam gadam apgūt kaut ko jaunu.

Šaubu nav – ja vien varēsim, brauksim atkal. Dažas lietas par sevi ir iespējams saprast tikai Ēlandē.

Būt latvietim nav pašsaprotami, bet tas iedvesmo un sagādā patiesu prieku, jautrību un gandarījumu.

Ēlandē mēs mācāmies saprast, ka esam tik dažādi un tomēr visi latvieši – ikvienā pasaules malā.

Nometnes dalībnieku skaits: 24 bērni, 18 pieaugušie. Nometnes bērnu vecums: 6-11 gadi. 

Latviešu bērnu nometnē Ēlandē, liels paldies gan skolotājiem, gan organizatoriem, gan nometnes

atbalstītājiem – mācītājai Ievai Graufeldei, Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai Zviedrijā, Latvijas

vēstniecībai Zviedrijā, Zviedrijas Latviešu apvienības Stokholmas nodaļai un citiem labdariem.

Latviešu bērnu nometnes Sandbijas muižā notiek jau septiņdesmit gadu, taču tradīcijas šeit nekļūst

par nastu – nometnē valda īsti jauneklīgs gars.

Izvilkumi no Signes Rirdances raksta.
Turpinājums 7 lappusē
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Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu praktiskās teoloģijas seminārs 

no 20. – 29. augustam

2017.g. septembrī

Latviešu bērnu nometne no 7.-17. augustam Turpinājums

Teoloģijas Fakultātes semināra

izvērtējums:

Kopumā pieredzes apmaiņas

semināra vērtējums ir labs un ļoti

labs. Kā katru gadu arī šogad

semināra uzdevums bija iepazīt

Zviedrijas evaņģēliski luteriskās

baznīcas pastorālās aprūpes darbu,

kā arī katra studenta garīgās un

pašpilnveides iespējas. Vislabāk

vērtētie ir pašizziņa un pašpilnveide,

dievkalpojums kopā ar bēgļiem,

ekskursija uz Borgholmas pili un

krasta klinšu apmeklējums, kā arī

tradicionālās noslēguma vakariņas,

neizpalika naktsmītnes un ēdināšana. Augstu vērtējumu ir saņēmušas arī visas pārējās aktivitātes.

Uz jautājumu ko jūs gribētu iemācīt no šeit apgūtā pārējiem Teoloģijas fakultātes studentiem?

ir sniegtas dažas atbildes:

Dari• savu darbu ar mīlestību un ar kvalitāti vai vispār nedari.

Vairāk• domāt ko un kā runāt.

Smaidīt• vairāk.

Aizbrauc• viens, atbrauc cits. Viena no noderīgākajām vasaras nometnēm.

Kļūt• iekļaujošākiem.

Iemācīties• ikdienā noturēt svētbrīžus sev.

Pacietība• .

Ticība,• mērķtiecība un disciplinētība sasniedzot mērķi.

Pastāstīšu• par mācītāja amatu un ko izjutu “uz savas ādas”.

Ja• pārāk aiztrauc dienas steigā, apstājies un lūdz Dievu. Vai tas kam ziedo savu

laiku ir steigas un stresa vērts?



Jūsu kasiere Kristīne
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Kasieres informācija

Pēdejos gados ”Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund” ir strauji

samazinājuši ilggadīgo atbalstu mūsu sešām draudzēm Zviedrijā, jo

nesasniedzam pieprasīto locekļu (registrerade och betjänande) skaitu, 3000

personas. Tādēļ atkārtoti lūdzam 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. Pievienoju anketu

tiem, kas vēl nav reģistrējušies. Anketa izrakstīšanai arī atrodama mājas lapā

www.draudzes.se zem «Draudzes» un “Reģistrācijas ankete”.

Daži ir piemirsuši samaksāt 2017. gada 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 atbalstu Stokholmas draudzes darbībai. Novērtējam

katra līdzdalību un dievkalpojumu apmeklēšanu. Esiet vienmēr mīļi gaidīti

dievkalpojumos un sekojošo sadraudzību pie kafijas galda!

Draudzes mācītāja:

Prāv. Ieva Graufelde

Malmvägen 16 B, 4 tr.

191 60 Sollentuna

Tālr.:  073-773 00 51

ieva.graufelde@brevet.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 1. oktobrī plkst. 14.00

Somu baznīcā (Finska kyrkan), Vecpilsētā

Dievkalpojumu vadīs prāveste Ieva Graufelde,

ērģelniece Rūta Baumgarte. 

Dievkalpojumu kuplinās Zviedrijas Radio 

simfoniskā orķestra vijolniece

Renāte Kļaviņa.

2017.g. septembrī


