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ATSKATOTIES un VĒLOT PATEICĪBAS PILNU VASARU! 

 
     No 10. līdz 16. maijam Āfrikas Namībijas valsts galvaspilsētā notika Pasaules luterāņu federācijas 
asambleja.  Biju ļoti pateicīga, ka prāv. Emer. Dāvis Kaņeps bija otrs mūsu Baznīcas pārstāvis.  No Latvijas 
ev. lut. Baznīcas neviens nepiedalījās.  Man bija uzticēts vadīt nominācijas komiteju, darbs šoreiz nebija 
grūts, jo septiņu reģionu sanaksmēs kandidāti 48 vietām Federācijas padomē (“Council”)  jau bija izvirzīti.   
      Asamblejas ļoti saistošā virstēma bija “Liberated by God’s Grace!”  Dažādās lekcijās, pārrunās un 
svētbrīžos tikam aicināti neaizmirst, ka reiz, kad esam Dieva žēlastības atbrīvoti,  nedrīkstam atkāpties no 
pienākuma to apliecināt ne tikai vārdos, bet darbos.  Nedrīkstam doties atpakaļ, pakļaujoties mācībām, kas 
censtos ierobežot Dieva žēlastības.  Apustuļa Pāvila vārdi vēstulē Galatiešiem to apstiprina, jo sevišķi 5:1, 
kur lasām: “Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu.” 
     Kas mūsu dienās ierobežo cilvēku brīvību?  To analizējām Bībeles stundās un diskusiju grupās, apskatot 
trīs tēmas: “Salvation – Not For Sale.  Human Beings – Not For Sale.   Creation – Not For Sale.”  
Globalizācijas sekas panākušas to, ka, šķiet, vienojošā pasaules ‘valoda’ izteikta naudas zīmēs.  Pat cilvēkus 
‘pārdod’ - gan tiešā nozīmē, kur cilvēkus nelikumīgi pārdod, gan arī gadījumos, kad bezdarbs ierobežo 
cilvēku spējas gādāt par savām ģimenēm, vai arī tad, kad finansiālās nedrošības dzīti, cilvēki pat neuzdrīkstās 
izņemt nopelnīto atvaļinājumu. 
     Viens lektors sniedza zinātniskus faktus un statistiku  par to, cik cieš vistrūcīgākās valstis, jo bagātākās 
valstis izmanto viņu dabas bagātības (“resources”), aiz sevis atstājot postu.  Kompānijas tikai grib augt un 
augt, tā šis dzenulis kļuvis par elka dievu!  Lektors izaicināja Baznīcām mācīt uzdrīkstēties iestāties par citu 
modeli globalizācijai.  Viņš arī lika atcerēties, ka zinātne nav pretinieks ticībai, bet izaugsme no radības, ko 
devis Dievs.  Viņš izaicināja neignorēt zinātniskos faktus un realitāti tikai tāpēc,  ka šobrīd mums ir labi, kaut 
citi mirst badā, vai klīst pa pasauli kā bēgļi, arī tādēļ, ka pašu zemēs daba izpostīta un vairs nav ko ēst.  Vārdi 
bija spēcīgi un satraucoši.  Tie spieda mums skatīties spogulī un sev prasīt: kā mūsu pašu rīcības svētī vai 



kaitē gan dabai, gan nākotnes iespējām mūsu bērniem un mazbērniem.  Grupās dzirdējām no tiem, kas ir 
aculiecinieki šīm realitātēm, kas tik bieži liekas mūs neskar.  Viņš citēja Albertu Einšteinu, kurš sen rakstījis: 
“Kad pēdējais koks pazudis, kad pēdējā zivs nav atrodama - Tu nevarēsi ēst naudu!”   
     Ko darīt?  Daži ieteikumi jau sen dzirdēti par to, ka katram jāsamazina savas ekoloģiskās pēdas.  Jāatjauno 
ģimenes vai draudzes dārzus, jācenšas iepirkties veikalos, kas pērk no vietējiem lauksaimniekiem.  Jāatcerās, 
cik dabai dārgi maksā mūsu vēlme pārāk bieži ēst gaļu.  Ieteikums arī bija vairāk griezties pie politiķiem.  
Ziņojums no mācītājas, kas strādā Flint, Mičigānā bija sevišķi satraucošs.  Kad pietrūks tīrs ūdens ko dzert?  
Ko tad?  Sev vairojot pelņu, pārāk daudz kompānijas dzīvo, it kā viņām nerūpētu cilvēki.  Tie kļūst kā 
‘commodity’. 
     Asambleja mūs ne tikai garīgi stiprināja, bet arī izaicināja savienot garīgo ar ‘reālo’ pasauli, kuŗā dzīvojam.  
Šī pieeja atspoguļo Pasaules Luterāņu Federācijas misijas izpratni: nest Kristus vēsti pasaulē.  Pasaulē, kuŗā 
dzīvo cilvēki, kam, protams, gribam vēstīt par Dieva žēlastības apbrīnojamo patiesību un mūžīgo vērtību, bet 
kuŗiem ir jāstrādā, jāēd, jāgādā par saviem bērniem laikmetā, kad plaisa starp nabagiem un bagātiem aug 
arvien dziļāka un plašāka.  Tā ir tā pasaule, kuŗā Krisus mūs sūta, ne tikai tai vēstot par brīvību Viņā, kad 
esam atpestīti no grēka un nāves varas, bet par to mīlestību, ko Kristus kalpi brīvprātīgi dala katram – Viņa 
mācības mudināti.   
     Šajā vasarā ieejot, no sirds lūdzu, kaut Dievs dāvinātu ne tikai brīnišķīgus atpūtas brīžus, bet arī apziņu, 
cik daudz mums ir par ko pateikties un domāt, kā lai es dzīvoju un citiem palīdzu dzīvot, lai vēl ilgi, ilgi pēc 
manis, citi varētu pateicībā pavadīt vasaru.  Visa radība pieder vienīgi Viņam – tādēļ to taču nevar pārdot vai 
pirkt!  Dievs lai dod, ka mūs pavada ilgas, pateicoties Viņam, saglabāt to, kas ir Viņa dāvana mums visiem – 
un aiz sevis atstāt vietu, kas ir skaistāka, tīrāka, auglīgāka, kā mēs to saņēmām. 
Kristus mīlestībā, 

jūsu māc. + Lauma 
 

Trīsdesmit gadus lūdzot, mīlot un kalpojot! 
 

Dievs, Jēzus, ticība, lūgšana, jubilejas, svinības, laulības, kristības, iesvētības, sēras, prieks, lepnums, 

Koncekrācija, Sinodes, ģimene, gudrība, skola, Lauma, Artūrs, Miķelis, Blaumaņi, Ozoliņi, Gailāni.... 

Devu sev 15 sekunžu laiku, kurā bija jāuzraksta jebkādi vārdi, kuri nāca prātā, domājot par draudzi un 

atskatoties atpakaļ uz mūsu draudzes pastāvēšanas 30 gadiem.  

 

Šogad, mācot latviešu skolā, viens no mūsu projektiem klasē bija rakstīt vienkārši visus latviešu vārdus, 

kuri tajā mirklī nāca prātā. Tā arī es domāju par šo rakstu, par šo jubileju un visu, kas ir noticis. Rakstīju 

visu, ko es par to iedomājos. Mani skolēni varētu jums liecināt par to, ka man rakstot vārdi vienkārši 

plūda un dažreiz mana vārdu 'jūra' aizgāja pilnīgi citā virzienā, pamatojoties uz vienu vārdu, kurš ienāca 

prātā, dzirdot kādu citu. Tā liekas arī šinī rakstā tik daudz par ko runāt un teikt un liekas, ka katra doma, 

katra cilvēka mūžs pavadīts mūsu draudzē, vai tajā kalpojot liek domām skriet tik tālāk gandrīz vai 

nepabeidzot iesākto domu. Ceru, ka tomēr esmu spējusi novaldīt savus domu 'zirgus' tik daudz, lai jūs šī 

stāsta laikā neraustītu uz visām pusēm.  

 

Marta beigās nosvinējām savas draudzes 30 gadu jubileju. Domājot par cilvēka mūžu, trīsdesmit gadi 

parasti nav daudz, dzīve tikai tā īsti ir sākusies. Vēsturē trīsdesmit gadu ir pavisam īss laika posms, taču 

tajā var notikt tik ļoti daudz, ka liekās, ka esi nodzīvojis veselu mūžību.  

 

Tūkstoš deviņi simti astoņdesmit septītajā gadā trīs Milvoku draudzes (Milvoku Latviešu Ev. Lut. 

Draudze, Sv. Jāņa Latv. Ev. Lut. Draudze Milvokos un Kristus Latv. Ev. Lut. Draudze Milvokos) 

apvienojās, lai turpinātu iesākto un veidotu jauno. Apvienojās pāri par 700 latviešu luterāņu un draudzes 



gana atbildība tika uzticēta toreiz mācītājai, nu jau arī Archibīskapei Laumai Zušēvicai sadarbiba ar 

Milvoku Lat.Ev.Lut.Kristus Draudzes mācītāju Visvaldi Rumpēteri. 

 

Šajos gados tik daudz kas paveikts: gan noturētas divas Sinodes, noorganizētas draudžu dienas Garezerā, 

un protams rīkota Laumas Koncekrācija - viņas ievešana Archibīskapes amatā. Šogad pat, pavisam 

nesen Lauma tika lūgta vadīt dievkalpojumu tajā pašā dievnamā, Mt. Zion Ev Lutheran Church, kur 

notika šī koncekrācija. 

 

Tie nu tie lielie notikumi vai darbi, bet tie jau nenotiek bez maziem, ikdienas darbiņiem, lai draudze 

tiktu uzturēta gan ik dienu, gan ik svētdienu. 

 

Cik daudz cilvēku pūļu pielikts, lai vēl pēc 30 gadiem, pretojoties draudzes dievlūdzēju skaita 

samazināšanai, atrodas cilvēki, kuri dara un vada. Laumas pienākumiem pieaugot, auga mūsu pašu darbs 

un sadarbība. Tiekamies ik mēneša padomes sēdēs, kur spriežam ne tikai par garīgām, bet arī lietišķām 

lietām, kā piemēram torņa jumta pārlikšana, kas rīkos krāmu tirdziņu, kura peļņa ļauj mūsu draudzes 

dāmām atbalstīt jauniešu latvisko izglītību Garezerā? Esam vienmēr atbalstījuši Latviešu skolas 

centienus arī tepat Milvokos. Kristus mīlestības pilnās sirdis dod tālāk savu mīlestību mūsu vecākajai 

draudzes paaudzei to apciemojot un tā padarot viņu dienas gaišākas - tie ir mūsu Samarieši. Talcinieki 

Latvijai turpina atbalstīt draudzes Latvijā. Grupa Dūriens Pie Dūriena darina lupatu sedziņas, ar kurām 

tad tiek sasildīti mazuļi vai jaunpiedzimušie, kuri iet mājās no Kuldīgas pilsētas slimnīcas. Mūsu 

draudzē ir vienreizēji cilvēki, kuriem tiešām rūp, ka Milvokos vēl gadiem būtu dievnamā durvis atvērtas 

un tie un vēl jaunākās paaudzes varētu nākt un pielūgt un slavēt Dievu.  

 

Būtu netaisnīgi pret tiem, kuru vārdus piemirstu, tāpēc šoreiz atsevišķus vārdus neminēšu, varbūt tikai 

pāris. Mīļš paldies maniem priekštečiem draudzes priekšnieka amatā, Artūram Mundeciemam un 

Miķelim Abulam, un protams mūsu Archibīskapei Laumai un viņas visai ģimenei, kura vienmēr viņas 

darbu ir atbalstījusi. Gribu pateikties draudzei un visai latviešu sabiedrībai par atbalstu, ko darām. 

Paldies, ka pieņemat un rūpējaties par ikkatru jaunu dievlūdzēju vai tas ir angliski runājošais vai arī 

iebraucis no Latvijas un meklē dvēseles mieru un savējos. Mums vēl daudz darāmā. Daudz dzirdam, ka 

nav viegli būt kristietim! Domāju, ka to var attiecināt uz jebkuru reliģiju. Pasaulē šodien ir tik daudz 

ciešanu, ka mēs esam šobrīd visvairāk viens otram vajadzīgi, gan uzklausot, gan otra asaru noslaukot, 

gan kopā priecājoties, ka pēc trīsdesmit pastāvēšanas gadiem, mums šo pavasari ir septiņi iesvētamie.  

 

Ticu, ka tieši mums, mūsu latviešu tautai, Dievs ir uzticējis nest Viņa mācību un sludināt Viņu caur 

mūsu miermīlīgām sirdīm, dievbijīgām balsīm un miera pilnām lūgšanām. Mums jāliecina citiem, ka pēc 

visa, kas ar mūsu tautu ir noticis, mēs vēl lūdzam un jūtam Jēzus mīlestību.  

 

Vai nākošie 30 gadi būs mainīgi? Protams! Vai nāks jauni un darbīgi cilvēki, Dieva bērni palīgā? 

Neapšaubāmi!  

 

Apsveicu jūs visus mūsu jubilejā! Mīlestībā un pateicībā un par jums visiem un par Jums lūdzot!  

 

 

Sandra Kalve  
Draudzes Priekšniece 

 



 
D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 

 

(visi regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 rītā;  visus vada + Lauma, izņemot  11. jūnijā un 13. augustā, kad notiks laju 
vadīti dievkalpojumi.   Dievkalpojumi nenotiks 2. jūlijā,  6. augustā un 3. septembrī ) 

 
 
 

4. jūnijā Vasarsvētku “Name Tag Sunday” dievkalpojums abās valodās!   
Seko draudzes  pikniks!     
Pentecost Sunday worship will be held at 10:00 in both languages in our „Name 
Tag“ tradition.  The service will be followed by a picnic. There will be ‚magical‘ 
activities for the children, a barbecue, and plenty of fun for all!   

6. jūnijā Padomes sēde 7:00 vakarā 
8. jūnijā Pensionāru biedrības pikniks plkst. 11:00 no rīta. 
11. jūnijā laju vadīts dievkalpojums Trīsvienības svētku dienā! 

14. jūnijā 7:00 vakarā   Aizvesto piemiņas dievkalpojums pie Latviešu nama pieminekļa 
LELBA šogad aicina draudzei ziedot Okupācijas muzeja atbalstam. 

18. jūnijā dievkalpojums angļu valodā ar kristībām un Svēto vakarēdienu. 

 Worship service in English with a baptism and Eucharist. 
25. jūnijā  dievkalpojums ar kristībām un Svēto vakarēdienu. 
 

24. jūnijā būs Gaŗezera vasaras nometnes un vidusskolas atklāšana.  Lai Dievs svētī! 
2. jūlijā  dievkalpojums te nenotiek. 
 
Lai Dievs svētī Baltimora Dziesmu un deju svētkus un visus , visus,  
kas turp dosies dziedāt un dejot, satikties ar tiem, kas kopā ar citiem  
latviešiem un draugiem tuvumā un tālumā izveido vienu tautu  
 „Ceļā uz Latvijas simtgadi!“ 
 

 

9. jūlijā   dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu. 
 

No 14. – 15. jūlijam notiks „Māras Tirgus!“  mūsu draudzē! 
Come, join us at our annual Rummage sale!   

 

16. jūlijā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu. 
English worship service with Holy Communion.   
Bible study with Ralph Story follows the service.   

23. jūlijā dievkalpojums ar dievgaldu.  
 

No 23. jūlija līdz 6. augustam māc. Lauma mācīs Gaŗezerā.    
 

30. jūlijā  dievkalpojums 
6. augustā dievkalpojums Milvokos nenotiek. (Arch.  Lauma vada dievkalpojumu Gaŗezerā 

pēc svētbrīža GVV izlaiduma svētdienā) 
13. augustā  laju vadīts dievkalpojums  
20. augustā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu.   English worship service. 
27. augustā  11:00  Kapu svētki Viskonsīnas piemiņas kapsētā.   
3. septembrī dievkalpojums nenotiek 
5. septembrī 7:00  draudzes padomes sēde. 
7. septembrī 11:00 Pensionāru biedrības saiets dievnama lejas 

telpās. 



10. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu, uzrunu bērniem  un  Plkv. Oskara Kalpaka skolas gada 
iesākumu. 

    

TO HELP YOU  PLAN!       
 
 

June 4th is our  “Name Tag Sunday” worship service!  It begins at 10 
o’clock  in both  languages on Pentecost Sunday. Our annual picnic 

will follow  
with a barbecue, ‘magical’ childrens activities and great fun! 

  
June 18th is Father’s Day!  Let us come together and worship our Heavenly Father and thank Him 

for our fathers (and other family members!)  
Our worship will be in English.  There will be a Baptism and Eucharist. 

 
From July 14th to July 15th we will have our annual Rummage Sale  -  “Māras Tirgus!” 

 
On July 16th we will gather for our English worship service with Holy Communion.   

Bible study with Ralph Story will follow. 
 

August 20st there will be a service in English at 10:00 with Eucharist. 
Bible study with Ralph Story will follow.   

<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><< 

 
Gifts and Wisdom to Share! 

 
     Returning from the Twelfth Assembly of the Lutheran World 
Federation that was held from May 10th to the 16th in Windhoek, 
Namibia, I realized what a blessing it is that our Latvian Evangelical 
Lutheran Church Abroad belongs to this global organization.  Many 
of you received the email that encouraged you to follow the Assembly 
on the LWF’s webpage.  It would hardly be possible to repeat all that 
was shared, but given that summer is just around the corner, one of 
the comments made by one of Africa’s Bishops keeps echoing in my 
mind.  He was sharing what it might mean to grow in understanding 
as we become an increasingly global community.  He was smiling 
when he recounted the difference between families in the U.S.A. and 
his nation.  He said:  when the sun is shining you send your children 
out to play.  If it starts to rain, you call them in.  In my country, when 

it rains, every child runs outside to dance!     
     In the center of the worship tent was a tree that is unique to 
Namibia.  It is the Makalani tree.  We each received a Makalani nut 
with the inscribed theme of the Assembly: “Liberated by God’s 
Grace!”  Since the Assembly also commemorated the 500 year 
anniversary of the Reformation, we were reminded of Martin Luther’s 
words from his commentary on Galatians 310.  He said: “Faith takes 
the doer and makes him into a tree, and his deeds become fruit.  First 
there must be a tree, then the fruit.  For apples do not make a tree, 



but a tree makes apples.  So faith first makes the person, who afterwards performs works.”  
     The work of the Assembly was intense.  In far too many places around the world, all is not well.  What, 
therefore, are we called to do, who are living in freedom, and truly are among the most prosperous people. 
First of all, we need to be aware.  We need to plant seeds of hope not only in the hearts of our parishioners, 
but among those who do not seek God and His message of salvation.   If they hold the power to influence 
economic and ecological decisions that change the lives of those they rarely see, the LWF seeks to serve to 
open their eyes to the consequences of their actions.   
     We were reminded of the reality of sinfulness and evil in the world.  Much needs to be done to reaffirm 
the value of every human being as even lives become commodities to be exchanged or used among 
companies in order to exponentially grow profits.  There are challenges to be met as the Lutheran Church 
grows in the African continent and South America, even as it struggles in Europe.  Here in North America 
the picture is mixed, there are signs that we truly are in the midst of profound changes in the way people 
understand and ‘live out’ their faith.  There were those who witnessed how greed seemed to be winning over 
compassion in far too many places. 
     The need to work to sustain all of God’s creation in order that life itself be sustainable is something we 
might read about, while others live the reality of not having enough water, food, or work.  You would think 
the Assembly was permeated by pessimism – but through our shared worship, Bible studies and discussions, 
our faith was renewed.  We shared God’s love, reminded one another that His gifts of salvation and grace 
are ours for the ‘taking’ and the ‘sharing’.   
     It is time to plant seeds, nurture the trees around us, and our own faith so that we might continue to bear 
good fruit.  May you find a chance this summer to thank God for His creation, for all the ways He provides 
for us.  May we find ways to share the gifts that have been given to us.  During the Assembly we heard how 
one word, one small seed of hope makes all the difference.  What kind of seeds will you plant in the lives of 
others. May God bless you and work in your lives this summer and through each of you, His servants, as 
you bring blessings to others!   
 

In His love, Pastor + Lauma 
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CONFIRMATIONS     IESVĒTĪBAS 

 
šī gada 21. maijā mūsu draudzē iesvētījās  

 

Aleksandra Katrina Sommers 
 

un šī gada 28. maijā iesvētījās 
 

Eduards Jaunbērziņš 
Agate Māgura 

Matīss Pauls Sīka 
Tia Anna Sīka 

Anna Žubīte Strautmane 
Ūve Irēna Strautmane 

 



No sirds apsveicam visus un novēlam Dieva svētību, gudrību un vadību! Apliecinot gatavību uzņemties 
pilntiesīgo draudzes locekļu atbildības, lai Dieva Gars arvien iedvesmo tā, ka katrs un katra spēj kalpot 

Kristum un Dieva bērniem gan draudzē, gan latvju tautā, gan pasaulē! 
 May the Lord bless all of our confirmands as they confirm their faith in Christ  
and join our congregation as members willing to continue their commitment  

to serve Christ as they serve others!   
 

„Jēzus teica: „Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un 
jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā vārdā,  

Viņš jums dos.  Tā ir mana pavēle: Lai jūs cits citu mīlētu! „ (Jāņa ev. 15: 16 - 17) 
 

“He has shown you,  O man, what is good, and what the Lords requires of you:  
To act justly, love mercy and to walk humbly with you God.”  (Micah 6:8) 

 
 

   
 

S Ē R U  Z I Ņ A S 
 

Rasma Putniņa 
dzimusi Kuplēns 

 
 

dzimusi 1931. gada 22. maijā 
Vaiņodes pagastā, Latvijā 

mirusi 2017. gada 28. martā 
Beulah, Mičiganā 

 

Mīlestībā viņu piemin dēls Juris Putniņš un meita Ruta Kalniņa ar vīru Jāni, mazbērni, mazmazbērniņi, kā arī 
krustdēls Andris Eimanis, piederīgie un draugi tuvumā un tālumā.  Dievam pateicamies par Viņa žēlastību 

un to Gara spēku un ticību, ko Viņš piešķīra aizgājējai.  Kristus lai dāvina mieru visiem, kas sēro. 

 
Lida Puriņa 

dzimusi Kleinhofs 
 

 

dzimusi 1922. gada 21. septembrī 
Jaunzvēru mājās, bijušā Abavas pagastā, Latvijā 

mirusi 2017. gada 30. martā 
Savā mājā, Milvokos, Viskonsīnā 

 



Mūsu mīļā draudzes locekle ir Dieva mierā.  Viņas gādīgā sirds vienmēr rūpējās, lai draudzē viss būtu kārtībā.  
Par viņu sirsnīgā mīlestībā rūpējās piederīgie Juris un Velga Turlais, kā arī mūsu draudzes labie Samarieši, 

Māra Zepa, Hilda un māc. Rumpēteri, un Stasis Kazakovs.  Paldies visiem!  Izsakam līdzjūtību visiem 
piederīgajiem tuvumā un tālumā, Latvijā.  Dievs lai stiprina Āriju, kas ilgus gadus mīlestībā gādāja un 

aprūpēja Lidu.  Kristus mīlestība lai svētī.   

 
 

Elvīra Lēvalda 
dzimusi Bredovskis 

 

dzimusi 1919. gada 26. janvārī 
Vaiņodē, Liepājas apr., Latvijā 
mirusi 2017. gada 21. martā 

Glenview, Ilinoijā 
 

Pēc gaŗa mūža ceļa, kas nostaigāts ticības un darba spēkā, Elvīra aizgāja mūža mierā savas 
meitas, Ainas Salenieces mājā.  Mīlestībā un pateicībā Elvīru piemin viņas mīļotie mazbērni, 

Larisa un Alvis, kā arī Alvja sieva Karīna un mazdēliņi Mēriks un Grants.  Elvīra un viņas vīrs 
Alberts bieži apdāvināja Milvoku latviešu bērnus ar āboliem!  Viņi daudziem paliks skaistā 

piemiņā!  Viņa reiz rakstīja: “Es ticu, kur dziesmas skan, tur ļaunums tālu stāv!”   
Lai debesīs tāļāk skan viņas dziesma!  Lai Kristus miers ir ar visiem sērotājiem. 

 
 

Milda Brakmanis  
aizgāja Dieva mierā 2017. gada 4. aprīlī, Madisonā. 

Sēro meita un divi dēli, mazbērni un Madisonas kopas latvieši.   
Izsakām līdzjūtību un lūgšanās pieminam visus, kas par viņu rūpējās, lai viņa  

tik ilgi varētu dzīvot savā mājā.  Paldies Vairai Akselei par mīlestību,  
ko pa gadiem dalīja Mildai. 

 
 

Nenia Niki Detienne 
dzimusi Kasaks 

Ar nokavēšanos uzzinājām, ka jau 29. janvārī Dieva mierā aizgāja Niki, ko tik daudzi pazina kā Kasaka 
kundzes meitu. Niki’s māte, Lauma Kasaka brīnišķīgā veidā svētīja tik daudzus latviešu bēgļus, kad tie 

ieradās ASV.  Niki bija daļa no lielās latviešu ģimenes agros, agros gados,  
kad te veidojās dzīve tik daudziem.  Lai Dieva miers svētī Niki un Kristus miers lai ir ar   

meitu un piederīgajiem. 
 
 

Vīst rozes kapu kalnā klusi,  
Drūp pieminekļi, krusti lūzt. 
Sirds atminēt nav piekususi  
No vaiga as’ras nenožūst. 

Viens dārgums sirdī apslēpts dus: 
Dievs bija, ir un mūžam būs! 

 



 

 

DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
  
4. jūnijā  Edvīns Erkmanis, Miķelis Abuls Pēteris Burğelis  
11. jūnijā  Dainis Sīka, Aina Venta Kārlis Rudzītis 
14. jūnijā (Namā 7:00)  Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš  Māris Rūķis 
18. jūnijā  Vitauts Beldavs, Laura Beldava                     Dave Steingart  
25. jūnijā Gunārs Vilciņš, Monika Veldre Valdis Kaugars 
9. jūlijā Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Pēteris Burğelis 
16. jūlijā Zīle Rudzīte, Ivars Zušēvics  Dave Steingart  
23. jūlijā Ginta Ose, Vitauts Beldavs Kārlis Rudzītis 
30. jūlijā Kaija Zušēvica, Andrejs Junge Māris Rūķis  
13. augustā Edvīns Erkmanis, Aina Venta Valdis Kaugars 
20. augustā  Māra Rītere, Andris Jaunbērziņš Dave Steingart 
27. augustā (Kapličā 11:00) Ēriks Krūmiņš, Laura Beldava Pēteris Burğelis 
10. septembrī  Miķelis Abuls, Monika Veldre Kārlis Rudzītis 

 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 

APSVEICAM!   
 

Kārlis Abuls 
  

Šī gada 13. maijā saņēma B.S. grādu pharmaceutical sciences no  
Ohio Štata Universitātes.   

Viņš turpinās studijas.   
Lai Dievs svētī tālāko izglītības ceļu! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Aldis Siltumēns  
 

21. maijā ieguva MD grādu no Penn State College of Medicine. 
Viņu arī uzņēma Alpha Omega Alpha National Medical Honor 

Society, un viņš saņēma Dean's Award for Scholarly Achievement. 
Aldis turpinās savu Internship Aurora St. Lukes in Milwaukee, un 

tad Anesthesiology Residency Mayo Clinic in Rochester, MN. 
No sirds apsveicam viņu un visu ģimeni!  
 



 
 

MĀRAS TIRGUS/MARA’S MARKET 
Our church rummage sale. 

2017.gada 14. & 15.jūlijā/ July 14 & 15, 2017 
Taupiet Jūsu dārgumus!/Save your treasures. 

Variet vest lietas uz baznīcu. Novietojiet dzeltenajā lejas istabā. 

Šo gadu atkal nepieņemam pieaugušo drēbes – bet pieņemam visus 

mēteļus.     
You may bring your items to church now. Please leave them in the yellow 
room, lower level. We are not accepting adult clothes. We will accept all 

coats.                                                                                        
  

 



 

 

Stāstu Sega 

“Stāstu Segas” projektam bija liela piekrišana.  No Viskonsīnas apkārtnes, es esmu saņēmusi 59 
kvadrātiņus!!!  LaPa Muzejs ir jau saņēmis vairāk kā 100 kvadrātiņus no visas pasaules.  Mūsu 

kvadrātiņus kopā ar tiem no visas pasaules Latvijā sašūs kopā vienā lielā segā.  Šo segu dāvinās Latvijai 
2018.g. 18. novembrī, atzīmējot valsts 100 gadu jubileju.  Sega arī ceļos pa Latviju un būs redzama 

daudzās pilsētiņās - nevis 
tikai Rīgā. Paldies visiem 
dalībniekiem, kas iesniedza 
savus kvadrātiņus un  
anketi.  Paldies visām 19. 
februāra palīdzēm!!! 
 
Ja kādam vēl mājās ir kāds 
kvadrātiņš, to var man 
atsūtīt līdz jūnija beigām.  
 

Uz Facebook varat redzēt kvadrātiņus no visas pasaules - ko lielie un mazie ir gatavojuši.  Iedrukājiet 
"Stāstu Sega" (noteikti ar garumzīmi).  Ja kādam kvadrātiņš nebūs gatavs līdz jūnija beigām, tad tos 
varēs vēl atsevišķi nosūtīt muzejam līdz 2017. g. augusta beigām. 
 
Lūdzu zvaniet ar jautājumiem: Sigrīda Stāks  
 414-964-7244 
sstaks@hotmail.com 
4521 N. Larkin Street 
Shorewood, WI  53211 

 

Sirsnīgs PALDIES no 
Milvoku Pulkveža O. Kalpaka skolas! 

Pateicamies visiem, kas atbalstīja mūsu skolas darbību 
2016. – 2017. skolas gadā! 

Meklējam skolēnus no 5-13 g.v. kas vēlas: 

➢ mācīties latviešu valodu 

➢ zināt par latviešu tautas kultūru un vēsturi 

➢ saprast svarīgos notikumus Latvijā un latviešos citur 

➢ iesaistīties latviešu sabiedrībā! 

 

tel:(414)%20964-7244
mailto:sstaks@hotmail.com


Skolas gads atsāksies 2017. gada 10. septembrī 
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznīcā, 1853. N. 75th, Milwaukee 

 

Milwaukee’s Latvian School is looking for new students! 

We are looking for new students from kindergarten through 8th grade 

who want to learn about Latvian culture, history, and language! 

Classes held in both Latvian and English! 

 

School is held on Sundays - September to May 

English language classes are held every other week 

Join us on Sunday, September 10, 2017 for our first day of school! 

Milwaukee Latvian Church, 1853. N. 75th Street, Wauwatosa 

For more information call (414) 852-6284 - email erik@kakulis.com 

We are on Facebook:  www.facebook.com/milvokuskola  
 

Novēlam skaistu vasaru!  Have a great summer! 

 

 

 

Tik vajag vienas dzirksts, 
Lai uguns celtos liesmās, 
Tik vajag vienas balss 
Lai sirdīs atskan dziesmas. 
Tā Dieva mīlestībā 
Sirdis kā ziedos plaukst. 
Mūs mīlē Dievs, Tam uzticies  
Un labprāt atdodies. 

  

 
    

Cik jauks ir pavasar’s, 
Kad pumpurs veŗas vaļā, 
Kad uzplaukst saules zieds 
Ik katrā laukā, pļavā. 
Tā Dievs mīlestībā 
Sirdis kā ziedos plaukst, 
Kā atspirgst gars, 
Kad pavasar’s, 
Jo mīlē mani Dievs. 

mailto:erik@kakulis.com
http://www.facebook.com/milvokuskola


 
 
Es vēlos sacīt, draugs, 
Lai mīlestībā svētā 
Tev sirdī vietu ņem, 
Ne pasauls bauda lētā.  
No kalngaliem es saukšu to, 
Lai pasaule to zin: 
Pats Kungs un Dievs 
Man atklājies!  
Viņš arī Tevi mļ! 

 

ALAs 66. Kongress Čikāgā 
 

     Šogad no Milvokiem ALAs Kongresā Čikāgā piedalījās Kaija Petrovskis (Sadarbība ar Latviju 

nozares vadītāja), Andris Kursietis (DV ASV Priekšnieks) un Rosemarie Kursietis, Ivars Zušēvics 

(Milvoku DV Apvienības delegāts), Vilnis Strēlnieks (Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes delegāts), un 

Ēriks Krūmiņš un Maija Strēlnieks (atsevišķo biedru delegāti). 

     Kongresā  notika paneļdiskusijas, uzrunas, un darbu grupu sēdes, kurās bija iespēja iegūt daudz 

informāciju, kā arī noklausīties vairākus 

perspektīvus par šī laika politiskiem 

notikumiem, kā arī dalīties ar novērojumiem 

un pārdomām par nākotni. 

     Tā kā jautājums, kas notiek ar latviešiem, 

kuri izbrauc no Latvijas, ir sāpīgs, Kristapa 

Graša, Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) 

priekšsēža, uzruna bija īpaši saistoša par to, kā 

ELA (kurā ir reprezentētas 19 Eiropas valstis) 

rod iespēju tiem latviešiem, kuri ir izbraukuši 

no Latvijas, uzturēt saites ar Latviju.  Pamatdoma ir “sasaistīt” un “iesaistīt” latviešus un dot bērniem 

iespēju iemācīties latviešu valodu, jo tad ir iespēja lemt būt latvietim vai nē.  Bija labi dzirdēt, ka kaut 

kur vienmēr tiek darīts kaut kas, lai palīdzētu uzturēt mūsu latvietību. 

     Interesantas arī bija pārrunas izglītības nozares darba grupas sēdē, kur tika apspriests bēdīgais fakts 

ka latviešu skolās samazinās skolēnu skaits (kaut gan ne visās), un ka ir skolas, kuras ir pārtraukušas 

darbību, bet ir arī skolas, kuras ir atkal atsākušas darbību.  No pārrunām varēja saprast, cik svarīga ir 

viena cilvēka uzņēmība, lai tas tiktu veicināts un panākts. 

     Viena no atkārtotām tēmām, par ko tika runāts Kongresā, bija Latvijas 100 gadu jubilejas svinēšana, 

un ko derētu darīt visās pilsētās, kur mīt latvieši, lai piegrieztu vietējās publikas ievērību šim 

nozīmīgajam notikumam, un lai tā paceltu Latvijas valsts redzamību pēc iespējas plašākai sabiedrībai.  



Visiem Kongresa dalībniekiem tika izsniegts raksts ar sakopotām idejām, lai katrā pilsēta varētu sākt 

piestrādāt pie kādām no šīm idejām. 

Maija Strēlnieks 

Daugavas Vanagu ziņas 
 

 Kā katru gadu, arī šogad, 11. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcējās Milvoku Latviešu 

Namā, lai godinātu mūsu 2. pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus. Bija prieks redzēt, 

ka vietējo dalībnieku skaitu kuplināja viesi no Čikāgas. 

 Akts iesākās ar svētbrīdi, kuru vadīja archibīskape Lauma Zušēvica. Viņas iedvesmojošie vārdi, 

pieminot Latvijas karavīrus, kuri bija gatavi atdot visu par savu Tēvzemi, noteica toni vakara 

notikumiem. Svētbrīdis noslēdzās ar kopīgi nodziedāto himnu “Svētī un sargā, Dievs, vienoto latviešu 

saimi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ievada vārdus teica Milvoku Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Andris Kursietis. Viņš 

īsumā paskaidroja, kāpēc 16. marts tiek svinēts kā Latviešu leģionāru atceres diena, un beidza ar 

aicinājumu godināt mūsu kritušos un vēl dzīvi palikušos Latviešu leģiona karavīrus – mūsu Latvijas 

brīvības cīnītājus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sarīkojums turpinājās ar svētku uzrunu, kuru sniedza ciemiņš no Rīgas, Okupācijas muzeja biedrības 

valdes priekšsēdis Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs. Profesors Nollendorfs atgādināja klātesošajiem par 

Latviešu leģiona vēsturi: kā leģions tika dibināts, par milzīgiem zaudējumiem kara laukā, par 27,000 

leģionāriem, kuri kara beigās tika nosūtīti uz Zedelgemas gūstekņu nometni Belģijā, un par tiem, kuri 

nometnē mira un tika apbēdīti vācu karavīru kapsētā Lommelē, kura atrodas Belģijas ziemeļaustrumos, 

un kur guļ 40,000 krituši karavīri.  Savas runas otrajā daļā Prof. Nollendorfs sniedza PowerPoint 

prezentāciju par Okupācijas Muzeju, rādīdams, kā muzeja ekspozīcijas izskatīsies, kad beidzot tiks 

uzbūvēts Nākotnes Nams. Visi klātesošie klausījās ar lielu interesi un pateicās Prof. Nollendorfam par 

savu uzrunu ar sirsnīgiem un ilgstošiem aplausiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekoja bijušo karavīru godināšana, kur visiem klātesošiem veterāniem tika pasniegti ziedi. Pasākuma 

pirmā puse slēdzās ar Daugavas Vanagu himnas, Še kopā mēs biedri, nodziedāšanu. 

 

Pēc īsa starpbrīža atceres aktā uzstājās Čikāgas Vīru Koris, diriģentes Māras Vārpas vadībā, ar ļoti 

skaistu un aizkustinošu koncertu. Koris nodziedāja astoņas dziesmas, sākot ar leģionāra dziesmu “Kad 

ar uzvaru” un latviešu strēlnieku dziesmu “Mirdzot šķēpiem”. Sekoja vairākas tautas dziesmas, un 

koncerts nobeidzās ar “Vakars Ventmalā”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pēc sarīkojuma oficiālās daļas beigām klātesošie tika lūgti pakavēties baudīt bagātīgi klātu azaida galdu 

un saviesīgu vakaru, par kuru gādāja Milvoku DV apvienības Vanadzes. DV Milvoku apvienības valde 

pateicās archibīskapei Laumai, Prof. V. Nollendorfam, un Čikāgas Vīru Korim ar diriģenti Māru Vārpu 

priekšgalā, kā arī visiem apvienības biedriem, kuri palīdzēja ar sarīkojuma rīkošanu, par piedalīšanos 

svinīgā aktā. Pateicība arī pienākas visiem sarīkojuma dalībniekiem, kuri ar savu klātbūtni godināja 

Latviešu leģionu un leģionārus. 

********** 

DV ASV 2017. g. delegātu sapulce notika Klīvlandē, 7. - 9. aprīlī. Milvoku apvienību kā delegāti 

pārstāvēja Lauris Rožkalns un Vincents Dindzāns. Kā zemes valdes locekļi arī piedalījās Milvoku DV 

apvienības biedri Andris Kursietis, Ildze Rudzīte un Ivars Zušēvics. Delegāti pieņēma sekojošās 

rezolūcijas: 

 

I. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce aicina zemes valdi apsvērt kopā ar ALA valdi 

noorganizēt Latvijas simtgadei veltītu ceļojošu pasākumu kultūras jomā uz DV apvienības centriem. 

 

II. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce ieteic DV apvienībām palielināt atbalstu audžubērnu 

ģimenēm Latvijā. 

 

III. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce aicina DV apvienības izmantot zemes valdes paredzēto 

$1000 pabalstu īpašiem sarīkojumiem, veltītiem Latvijas simtgades svinībām. 

 

IV. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce izsaka atzinību un dziļu pateicību Solvitai Sekstei, Annai 

Sņuciņai, Dr. Vijai Tipainei, Maijai Cālītei, Agnesei Briedei un Agrim Briedim par leģionāru aprūpes 

darba veikšanu Latvijā. 

 

V. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce izsaka pateicību Andrejam Mežmalim par darbu 

sabiedrisko attiecību jomā, atspēkojot Krievijas mānīgo Latvijas vēstures interpretāciju un skaidrojot 

leģionāru īsto vēsturi. 

 

2017. g. oktobrī tiks rīkotas DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Pašreizējais DV 

priekšnieks Andrejs Mežmalis nekandidēs uz šo amatu, tātad DV ASV delegātu sapulce nobalsoja 

uzstādīt Austri Grasi no DV Vācijā kā kandidātu DV priekšnieka amatam, un pašreizējo Vanadžu 

priekšnieci Guntu Reynolds kā kandidāti Vanadžu priekšnieces amatam. Tuvākas ziņas par kandidātiem 

un vēlēšanām sekos.  
 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

 

Dāmu komitejas ziņojums 
 

Daudz ko jau esam padarījušas šajā pusgadā:  

 *  janvārī – zupu pusdienas  

 *  februārī – vīriešu rīkotās čili pusdienas 

 *  martā – Draudzes 30 gadu jubileja 

 *  aprīlī – pankūku vakariņas 

 *  maijā – Pavasara sarīkojums un skolas noslēgums 



Vēl priekšā mums stāv: jūnijā pikniks – būs cūku bēres; jūlijā atbalstīsim draudzes bērnus ar stipendijām 

uz latviešu nometnēm un skolām un noturēsim mūsu gadskārtējo „Māras tirgu” 14. & 15. jūlijā. Variet 

jau nest jūsu dārgumus uz baznīcu un novietot dzeltenajā istabā, lejas telpās. Ja ir vajadzīga palīdzība 

pārvest vai tikt iekšā baznīcā, lūdzu zvaniet Kaijai Petrovskai (262/366-4424) vai Monikai Veldrei 

(414/545-2460). 

Ja vēlaties ziedot mūsu lielajam un svarīgajam darbam, te ir, kā jūs variet to darīt:  

 *  Talciniekiem Latvijā – Atbalsta sūtījumus uz Latviju – māsu draudzēm, zupu virtuvēm, bērnu 

pusdienām, grāmatu sūtījumiem un citām palīdzībām Latvijā. Rakstiet čekus uz „Latvian Ev lut Holy 

Trinity Church”memo: Mission fund,  un sūtiet Māra Rīteris, 5530 Diversey Blvd, Whitefish Bay, WI 

53217. 

 *  Draudzes bērniem stipendijām; ziediem mātēm, bērniem un tuvākiem, draudzes piknikam 

un citām dāmu vajadzībām – Rakstiet čekus uz „Latvian Ev lut holy trinity church ladies auxiliary” un 

sūtiet Tija Abuls, 2910 Pomona Ct., Brookfield, WI  53005. 

 *  Dūriens pie dūriena – šuj sedziņas zīdaiņiem Latvijā. Rakstiet čekus un sūtiet Sigrīda Stāks, 

4521 N Larkin St., Shorewood, WI 53211. 

 *  Altāra ziediem – Rakstiet čekus un sūtiet Aina Venta, N94 W17319 Erika Rd., Menomonee 

Falls, WI 53051. 

 Liels paldies par Jūsu atbalstiem un palīdzību, vienalga kur Jūs pieliekiet roku. Esam pateicīgas 

par ikvienu draudzes locekli. Ja varam vēl savādāk Jums palīdzēt, lūdzu sakiet.  

 Novēlam visiem skaistu, bagātu vasaru! 

Latviešu Ev. Lut Trīsvienības draudzes dāmu komiteja 
 

 

Ziedojumi / Donations 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Alfreds & Skaidrīte Dundurs $50 (caur Thrivent Fund) 
 
LĪVIJAS EIDEMANES PIEMIŅAI: Milda Kalve, Richard Lee, Jānis un Aija Ozoliņš, Irma Rācenis KOPĀ: $350.00 
 
ELVĪRAS LĒVALDES PIEMIŅAI: Vitauts & Māra Beldavs, Ivars & Ruta Freimanis, Vita Kākulis, Milda Kalve, 
Jānis un Aija Ozoliņš, Larisa Salinieks, Velta Vizulis, dažādi KOPĀ: $595.00 
 
AINAS DAUKŠAS PIEMIŅAI: Brigita Apalsch, Aija Burģelis, Inese Culver, Edvīns & Dzintra Erkmanis, Vita 
Kākulis, Rosemarie & Andris Kursietis, Māra Rīteris, Līga Schubach, Māra Zeps, Ivars & Lauma Zušēvics, dažādi 
KOPĀ: $730.00 
 
RASMAS PUTNIŅAS PIEMIŅAI: Olga Baltmanis, Jean Brycki family, Inese Culver & Anita Gama, Skaidrīte 
Gibietis, Dagnija & Egons Kubuliņš, Atis & Vija Markovs, Dainis & Rita Martinsons, Armīns Muižnieks, Ivars 
Petrovskis, Jeremy Putniņš, Jason Putniņš, Skaidrīte Spule, Jim & Diane Yarmartino, Māra Zeps KOPĀ: $745.00 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 

Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
 
 



Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas, 
“copy/paste” gatavībā līdz 2017. gada 15. augustam uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 
 

LATVIAN EV. LUTHERAN      Non-profit Org. 

HOLY TRINITY CHURCH IN MILWAUKEE   U.S. Postage 

1853 N. 75TH STREET      Milwaukee, WI 

MILWAUKEE, WI 53213-2223     Permit No. 5021 

 

CHANGE SERVICE REQUESTED 

 

 

 

 

PRINTED MATTER 

mailto:inta.veldre@gmail.com

