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ZAĻIE KRĒSLI SENĀ RĀMAVAS MUIŽĀ 
 

 
 
 

Šī ir tā vieta un šis ir tas laiks. Šeit un tagad Dievs ienāk mūsu dzīvē, 
lai izmainītu mūsu domas, mūsu dzīves, un mūsu ceļus,  

lai mūs stiprinātu, mieru nest un paēdinātu, 
tas palīdz mums kopt mūsu mieru, dvēseli un garu, 
un piepilda mūs ar ticību, cerību un mīlestību. 
Šī ir tā vieta, kā visas vietas, šis ir laiks, kā visi laiki. 



Mēs gribam pietuvināties Dievam un cits citam, šeit un tagad. 
 

     Ar to pārmijus lasījumu iesākās svētbrīdis 21. augustā mūsu Baznīcas Latvijas iecirkņa garīdzniekiem un 
pārvaldes locekļiem.  Gatavojoties svētbrīdim, sameklēju Rāmavas muižas mājas lapu.  Mani fasinēja zaļie 
krēsli.  Spilgtā, dzīvības apliecinoša krāsa kaut kā senā muižā neiederējās starp mēbelēm, dažas, kas bija 
kalpojušas apmēram 200 gadus.  Zaļie krēsli bija aplī, tas veicina sarunas un tuvina.  Dievam pateicos par 
iespēju labāk iepazīties ar tiem, kas kalpo Latvijā.  Nav viegli, jo tiesvedības prasa lielu laiku un spēku.  
Varētu domāt, ka varbūt pietrūktu spēka, bet kā mūsu LELBĀL Latvijas iecirkņa pirmās Draudžu dienās 
piedzīvoja:  Dieva spēks mūsu nespēkā varens parādās! 
     Pāri pa 150 ļaudīm 26. un 27. augustā sapulcējās mūsu draudzē Aizputē.  Sabrauca no Liepājas Krusta 
draudzes un no Rīgas.  Tiekoties ar mūsu Aizputes un Liepājas Krusta draudžu locekļiem, centos iedrošināt 
viņus, ka viņi spēs sarīkot šīs dienas!  Un viņi uzdrīkstējās!  Dalījos atmiņās par citām Draudžu dienām, kuŗās 
katrs jutās atbrīvots, stiprināts, kā brāļi un māsas labas ģimenes sabraukumā.  Ir tik daudz par ko pateikties!  
     Šī vasara pazuda.  Dziesmu svētku brīnišķīgās skaņas un skati vēl iedvesmo, Gaŗezeŗa vasaras vidusskolas 
prieki vēl dāvina atjaunotu enerģiju!  Absolvēja mūsu mīļās Ūve Strautmane un Agate Māgura!  Ar labām 
sekmēm mācībās izcēlās Eduards Jaunbērziņš un Tia Sīka.  Eduardam piešķīra Gaŗezera balvu, Agate izcēlās 
sportā, Ūve mākslā.  Mēs varam būt pateicīgi par visiem, kas no mūsu draudzes nometnē, Sagatavošanās 
skolā un BizBiz bērnos mūs ar godu pārstāvēja!  Dzīvo tālāk Gaŗezera devīze:   „Dievam un Latvijai!“ 
     Draudzes dzīve turpināja vasaru pildīt ar iespējām sanākt, Dievu pielūgt, cits citu Kristus mīlestības garā 
sveikt.  Paldies tiem, kas sagādāja cienastus pēc katra dievkalpojuma!  Mēs esam ap galda, kaut ne zaļos 
krēslos, un tomēr kā aplī vienoti, kā ģimenē.  Un tas ir daudz.  Rūpes citam par citu dara katru jūs par vienu 
no Kristus ‚ķēnišķīgā priesteŗu‘ saimes!  Paldies visiem par kalpošanu tad, kad es neesmu varējusi būt ar 
jums!  Paldies priekšniecei Sandrai Kalvei, kas vienmēr iedrošina, protams, ka varēsim!  Kad piebalso dāmu 
komitejas priekšniece Kaija Petrovska un vēl Tija Abula, citi – tad zinu, draudze ir drošās rokās!  Un tā ir 
neizmērojāma svētība.   
     Sensenās vērtības vēl noder, kā pāri pa 200 gadus vecās, stiprās mēbeles.  Noder arī krēsli spilgti zaļā 
krāsā.  Sader kopā tas, kas ir bijis, ar to, kas ir, un palīdz arī mums uzdrīkstēties tam, kas vēl būs!  Nāks 
pārmaiņas rudens vējiem līdz, sanāksim arvien siltā dievnamā, mūsu kopējo lūgšanu aizvējā.  Lūgsim, lai 
Dievs palīdz visiem, kas cietuši pasaules malu malās, un jo sevišķi plūdos.  Lūgsim, lai Dievs sargā Latviju un 
šo zemi.  Sanāksim aplī, roku rokā, dzīvības apliecinošā Kristus vienībā.  Paļausimies un cits citam 
apstiprināsim tik mainīgos, sarežģītos laikos:  „Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!“  (Ebr. 13:9)   
Rāmavas muižā svētbrīdi noslēdzam ar vēl vienu pārmijus lasījumu:  

Mēs dzīvojam Dieva žēlastībā.  Viņš dzird, piedod un dod mums mieru. 
Mēs pateicamies, ka ceļš pie Tevis vienmēr ir atvērts caur Jēzu Kristu. 

Palīdzi mums dzīvot Tavā piedošanā.  Stiprini mūsu ticību. 
Vairo mūsu cerību. 

Pieņemi mūsu pateicību par visu, ko Pestītājs Sevī mums sniedz. 
Piepildi mūs ar ilgām tālāk sniegt to,  kas nācis no Viņa. 

Ieejot rudens darbībā, šī lūgšana lai mūs svētī un pavada Dieva žēlastības spēkā mūs atjaunojot un tālāk 
vadot. 

 
Kristus mīlestībā un pateicībā par jums, 

Jūsu mācītāja 

+ Lauma 
 

 

 



Dieva darbs pat darāms vasarā! 
 

Ja jautātu kādam, kāda ir bijusi viņu vasara? Droši, ka dzirdētu tik dažādas atbildes. Mana, droši tāpat kā dažu no 

jūsējām būtu "Vasara? Vai tā jau bijusi?" 

Liekas, ka gatavojoties rudenim, ne tikai skolēni un studenti sasparojas, bet arī draudzes. Tas jau nenozīmē, ka 

neesam strādājuši vasarā. Par daudz lietām esam rūpējušies. 

 

Draudzes valde domā un strādā, lai draudzes darbs būtu pilnīgs arī Laumas slodzei palielinoties, kalpojot mūsu 

plašākai LELBĀL Baznīcai un draudzēm. Neskatoties uz slodzi, Lauma un mēs esam spējuši meklēt ceļus, kuros 

mums visiem būtu labi. Esam uzmanīgi un respektējoši pret visu vajadzībām. 

 

Varam priecāties, ka GVV šogad absolvēja divas mūsu jaunietes - Agate Māgurs un Ūve Strautmanis. Apsveicam 

gan pašas absolventes, vecākus, gan draugus un draudzi. 

Dievs 'neņem' vasaras atvaļinājumu un darbojas mūsu dzīvēs klāt esot mazuļu nākšanā pasaulē, kristīšanā, 

laulāšanā un arī bēdās, kad izvadam mums tik mīļus cilvēkus. Paldies Dievam, ka esam viens otram un varam būt 

klāt, viens otru stiprinot un priecājoties brīžos, kad slimība pievarēta. 

 

Neizpalika arī šī vasara bez mūsu Māras tirgus, kuru nu jau kuro gadu veiksmīgi noorganizēja Monika Veldre ar 

saviem palīgiem! Nauda tika ieņemta un mūsu tirgu nu jau apmeklēja tā saucamie 'regulārie', kuri ar interesi nāk 

katru gadu. Mīļš paldies par darbu un kalpošanu! Andrejs Junge ir pārņemis dārza un baznīcas apkārtnes 

pļaušanas darbus, ko ilgus gadus ir darījis Voldemārs Rudmanis. Mīļš paldies Rudmaņa kungam! Paldies arī 

pienākas Andrejam par brīvprātīgo darbu ne tikai zāli pļaujot, bet arī domājot, kā kopā ar Moniku un Dave 

Veldrēm uzkopt dārzu kopā ar jau agrāk pabeigto skaisto atpūtas vietu dārza dienvidaustrumu pusē. Esmu tik 

pateicīga par šiem draudzes locekļiem, kuri ziedo savu laiku un mīlestību Dieva dārzu kopjot! 

 

Ceru un Dievu lūdzu, ka mēs kā latviešu sabiedrība šeit Milvokos varētu atrast kopēju valodu un mērķus, turpinot 

latviešu skolu un tādā veidā dodot iespēju jaunām ģimenēm vest bērnus skolot latviskā gaisotnē, Latvijai par 

godu. Ceru, ka mēs ikkatrs sev un Dievam atbildēsim, vai esam ar mieru beigt gadu desmitiem loloto latviešu 

skolu? Vai vedīsim bērnus uz skolu jeb par to nemaz daudz neuztrauksimies? Gan jau kaut kā tā skola te būs! 

Jautājums nav viegls un ceru, ka paši savu labumu vai principus mēs varēsim nolikt šoreiz pie malas un vairāk 

domāsim, gan par latvietības tradīciju turpināšanu un sava patiesā pienākuma pildīšanu. 

 

Daudziem no mums šī vasara ir bijusi dziesmu un deju pilna, jo daudzi no mūsu draudzes piedalījās Latviešu 

Dziesmu un Deju Svētkos Baltimorā. Daudzi vēl atceramies, ko nozīmēja rīkot svētkus 2012.gadā, kad tie notika 

Milvokos. Burvīgi svētki, burvīga gaisotne, kādi malači!!! 

Mūsu “Metieniņa” gan lielie, gan mazie dejoja ar sirdīm, dvēselēm un mīlestību un varējām just lepnumu viņu 

deju soļos. Paldies Intai un jo sevišķi Sandrai, kuras abas bija ne tikai iemācījušas dejot, bet dejoja līdz, kā 

Sandra, kura dejoja ar mazo “Metieniņu”. Milvokiešu atbalsta netrūka. 

 

Garīgais koncerts tiešām pacēla cilvēku dvēseles un varējām just Svētā Gara klātbūtni. Daži no mums arī pabija 

kopā LIRS uzņemšanā un mūsu visu vārdā mūsu Archibīskape Lauma pateicās par atbalstu, kurš ir gājis cauri 

gadu desmitiem. Kāda vienreizējā iespēja viesoties tieši viņu darbības centrā. Paldies tika arī izteikts mums, 

latviešiem, kuri ir tā kuplinājuši kristīgo ļaužu pulku tieši šeit Amerikā. 

Nezinu kā citiem, bet likās visa kulminācija bija svētku kora koncerts. Zinu, ka dejotāji varbūt nepiekritīs. Bija arī 

skaista pati svētku oficiālā atklāšana, bija jauks arī kuģīša izbrauciens, kur jautrību piedeva grupa “Iļģi”. 

Teātris...bet koncerts man deva visvairāk pacēlumu. Droši jau tā visiem - ja pats dari, tad tas liekas tas 

visskaistākais. Ne tikai dziesmu izvēle likās savādāka vai pat varbūt neparastāka, bet arī dalībnieki likās kaut kā 

vairāk iejutušies dziesmās. Jāatzīstas, ka gatavojoties svētkiem, dažas dziesmas tiešām nelikās pat melodiskas, 

bet, kad sanāk kopā pāri pa 400 dziedātāju, dziedāšana bija pavisam savādāka. Visvairāk īstenībā biju pārsteigta 

par cik viņas skaisti skanēja,  jo sevišķi, kad vēlāk klausījos atskaņojumā uz YouTube. Vienreizēji! Kaut ārā bija 



karsts un sutīgs un Ventspils novada tautas tērpā bija nežēlīgi karsts (vilnas garais sarafāns un pilnā jaka:) likās, 

ka tajā momentā nekas nebija par grūtu. Kā vienmēr pēc šādiem notikumiem liekas, ka nekad negribi, lai viņi 

beigtos un ir tik skumji braukt mājās. Bet tad...nāk apziņa, ka drīz jau jāsāk plānot, kā tikt un kur iet nākošo 

vasaru, svinot Latvijas dziesmu un deju svētkus! 

 

Daži no mums arī bijām klāt 3x3 nometnē Garezerā, kurā mēs bijām daži no tuvu pie 190 nometnes dalībniekiem. 

 

Tagad jāsāk gatavoties Sinodei. Droši, ka būs daudz ar ko dalīties nākošajā apkārtrakstā, kad būsim atbraukuši ar 

iespaidiem, jaunām domām un pieredzi. 

 

Ceru, ka arī jūsu vasara ir bijusi jauku piedzīvojumu un Dieva svētības pilna. Esmu kopā ar jums lūgšanās par 

mūsu pasauli, par Latviju un lai ticība palīdz mums visiem tikt pāri sāpēm un just Dieva klātbūtni! 

 

Mīlestībā, 

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 

(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 rītā) 
 

3. septembrī dievkalpojums nenotiek 
5. septembrī 7:00 draudzes padomes sēde 
7. septembrī 11:00 Pensionāru biedrības saiets un pusdienas. 
10. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu ar Nikolais Hayden Groysman kristībām, uzrunu 

bērniem un Plkv. Oskara Kalpaka skolas gada sākumu. 
13. septembrī 6:45 „World Day of Prayer at Unity Church.“ (netālu no mūsu dievnama. + Lauma 

piedalīsies.  Visi aicināti.  (73rd & Milwaukee) 
 Tēma:  „Peace in our midst.“ 
17. septembrī   dievkalpojums angļu valodā ar uzrunu bērniem  Vada Ralph Story. 
24. septembrī dievkalpojums ar uzrunu bērniem, dievgaldu un William Anderson kristībām.   
1. oktobrī  Pļaujas svētku dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu.   
   Seko draudzes saiets. 
3. oktobrī  7:00 draudzes padomes sēde 
5. oktobrī  11:00 Pensionāru biedrības saiets un pusdienas 

No 6. līdz 8. oktobrim notiek LELBA Sinode tuvu Hamiltonas pilsētai.   
Aicinām aizlūgt par visiem, kas piedalīsies un par Sinodes darbu. 

8. oktobrī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu.  Vada viesis, māc. Ivo Šmits. 
15. oktobrī dievkalpojums angļu valodā un uzruna bērniem.  Vada Rev. Deborah Ohrtman no 

Mt. Zion draudzes.  Būs arī klāt viesi no šīs draudzes.  Seko Ralph Story vadītā 
Bībeles stunda angļu valodā. 

21. oktobrī Čikāgas Ciānas draudzes 120. gadu jubilejas dievkalpojums, 11:00.
22. oktobrī dievkalpojums ar dievgaldu un  uzrunu bērrniem.  Piedalās arī māc. Ivo Šmits. 
29. oktobrī dievkalpojums nenotiks 
31. oktobrī Reformācijas 500 gadu jubilejas dievkalpojums 7os vakarā, baznīcā ar Svēto 

vakarēdienu!  Būsim visi klāt!  Sekos saviesīgs vakars.  Piedalās + Lauma un māc. Ivo 
Šmits. 



 
 
2. novembrī   11:00.  Pensionāru biedrības saiets un pusdienas. 
5. novembrī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu.   Seko draudzes saiets ar mūsu 

bērniem un jauniešiem, kas dalīsies Gaŗezera un “Sveika, Latvija!” atmiņās un 
pieredzē.   

7. novembrī  7:00 draudzes padomes sēde.  
11. novembrī 18. novembŗa akts latviešu namā.  
12. novembrī dievkalpojums ar uzrunu bērniem un dievgaldu.  Dievkalpojumu vada ciemiņš māc. 

Ivo Šmits. 
  

 
 
18. novembrī dievkalpojums 7os vakarā atzīmējot Latvijas valsts svētku dibināšanu. Dievkalpojumu 

vada +  Lauma un viesis māc. Ivo Šmits.  Ceļā uz Latvijas simtgadi! 
19. novembrī dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu. 
26. novembrī 10:00 Mirušo piemiņas dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu. 
3. decembrī I Adventa dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  
5. decembrī 7:00 draudzes padomes sēde 
7. decembrī Pensionāru biedrības saiets un pusdienas 
<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<> 

 

KRISTĪBAS 
 

Šī gada 25. jūnijā mūsu dievnamā kristības sakramentu saņēma 
 

ANNA LAIVIŅA LANG 
 

Anna dzima 2017. gada 25. maijā Santai (dzim. Laiviņa) un Jeremy Lang. 
Viņa krustvecāki ir Andrea un Colin Wilcott. 

Apsveicam vecākus, māsiņu Sofiju, krustvecākus, vecvecākus un visu ģimeni un piederīgos! 
 No sirds izlūdzamies Dieva svētību un Kristus mīlestību! 

 
 
 
 
 
 



IESVĒTĪBAS! 
 

Mūsu draudze piedzīvoja lielu prieku, kad 20. maijā angļu valodas dievkalpojumā iesvētījās  
Aleksandra Sommers  

un nedēļu vēlāk, latviešu valodas dievkalpojumā iesvētījās  
Eduards Jaunbērziņš, 

Agate Māgura,  
Matīss Sīka, 

 Tia Sīka, 
Anna Straumane, 
 Ūve Strautmane. 

 
 

 

Aleksandra Sommers - Agate Māgura, Anna Strautmane, Ūve Strautmane, māc. Lauma Zušēvica, Tija Sīka, 

 Matīss Sīka un Eduards Jaunbērziņš (foto: Edvīns Erkmanis) 
 
 

Mēs no sirds apsveicam visus septiņus jaunos draudzes locekļus un novēlam turpināt garīgi augt, 
piedalīties mūsu draudzes dzīvē un piedzīvot Dieva svētību un Kristus mīlestību, 

prieku kalpojot tam Kungam un līdzcilvēkiem! 
We congratulate all the new members of our congregation and pray that the Lord continue to bless 
them and keep them in His care!  We rejoice with their family members for all of the blessings these 

young people have already shared with us! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SĒRU ZIŅAS 
 
 
 

ASTRĪDA ULMANIS 
 

dzimusi 1935. gada 30. novembrī 
mirusi 2017. gada 12. maijā 

 
Pēc Astrīdas dziļi sēro dēls Juris ar savu ģimeni, Latvijā, un meita 

Margita ar savu ģimeni šeit Milvokos.  Astrīdas nāve bija negaidīta un 
daudziem atstāja tukšumu sirdīs.  Izsakām līdzjūtību viņas piederīgiem, 
un īpaši mazbērniem, kuŗus viņa ļoti mīlēja.  Lai Kristus miers dziedina 

un Dieva Gars stiprina. 
 

Ak, nesiet, man vārdu aiziešanu – 
Tāds vārds lauž sirdi, garu skumdina. 

Kas tic uz Dieva, tam būs pārnākšana – 
No svešniecības mājā – Dieva tuvumā. 

/Liesma/ 
 

 
 

ERNA JANSONS 
 

dzimusi 1920. gada 2. oktobrī 
mirusi 2017. gada 21. maijā 

 
Pēc Ernas sēro viņas dēls Atis ar savu dzīves draugu Janice, mazmeita Nicole, mazmazbērni, un 
piederīgie.  Erna Jansons bija ārkārtīgi apdāvināta rokdarbniece un  māksliniece.  Viņa publicēja 

grāmatu un daudziem palīdzēja iemācītīes rokdarbnieces mākslu.  Lai Dievs stiprina sērās un palīdz 
tiem, kam visvairāk viņas pietrūkst.  Savu tēvzemes mīlestību viņa neatlaidīgi apliecināja vārdos un 

darbos.  Lai Kristus miers ir ar visiem, kas sēro un viņu ar pateicību piemin. 

 
Laimīgs, kas tic savam sapnim, 

Saule tam nenoriet. 
Arī ziemas gaisā 

                         Vasaras puķes tam zied.  /Kārlis Skalbe/ 
 
 

ANITA ARIADNA BLIJA 
 

dzimusi 1938. gada 14. aprīlī 
mirusi 2017. gada 10. jūnijā 

 
Aizgājējai netrūka ne ģimenes mīlestības, nedz draugu svētība ilgi cīnoties pret slimību, kas 

galu gala, bija stiprāka kā viņa.  Izsakām līdzjūtību visai viņas ģimenei, jo sevišķi dzīves 
draugam Jānim un bērniem, mazbērniem.  Lai Dievs stiprina arī visus piederīgos un draugus, 
kam pietrūkst Anitas Blijas raksturīgā gaišā pieeja dzīvei.  Kristus mūžīgās gaismas svētība lai 

vada tālāk un mieru dāvina sērās dziedinošu stiprinājumu. 



Kā Dieva kokle visa dzīve šķiet 
Tai pieskaroties katra stīga dzied. . .  

Ņem mūsu mīlestību sev 
                    Tālā ceļā līdz.    /Klāra Zāle/ 

 
 

MĀRA BERKĀNS 
 

dzimusi 1934. gada 28. februārī 
mirusi 2017. gada 28. jūnijā 

 
Mīļās aizgājējas pēdējie gadi nebija viegli, bet Dievs stāvēja klāt, kā arī viņas radinieces dēls, 

Ken Sideksy.  Izsakām draudzes vārdā līdzjūtību visiem viņas piederīgiem, jo sevišķi Lauzumu, 
Zariņu un Sidesky ģimenēm.  Kaut atmiņas no daudz jaukākiem mūža gadiem atļautu katram 

pateikties par Mārai piešķirto Dieva žēlastību, ko caur citi tikuši svētīti. 
Viņas labā sirds ir mierā, lai piepildās viņas cerības. 

 
Ikkatrs soliz mūža telpā 
Ir pērle dzīves vainagā, 

Ikkatris spēka vilnis elpā 
                      Tā kopienam ved pilnībā.   /Aspazīja/ 
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TO HELP YOU PLAN! 
 

We are invited to participate in the “World Day of Prayer” on September 13th  at 6:45 o’clock pm  at Unity 
Church on 73rd and Milwaukee Ave.  It is a time of quiet reflection  

and a chance to meet others who worship around us.  The theme: “Peace in Our Midst.” 
 

Worship in English at our Church will be held on September 17th and will be led by Ralph Story.  Bible 
Study will follow. 

 
Worship in English on October 165h will be led by the Pastor of Mt. Zion, Rev. Deborah Ohrtman.  Please, 

come join us as our neighbors join us here!  The worship will be with Holy Communion  and will be 
followed by a Bible study led by Ralph Story. 

 
On November 19th the worship service will be in English and will be led by Archbishop Lauma.  The 

service will be with Holy Communion and a Bible study will follow with Ralph Story follows.   Our children 
and young people  will be dancing at the Holiday Folk Fair!    

They sure hope to see us there!  
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Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 
 
Ņemot vērā pasaulē arvien augošo krīžu skaitu, lūdzu Tijai visiem pārsūtīt Pasaules Baznīcu 
Apvienības (World Council of Churches) apkārtrakstu.  Viņu mājas lapā bieži tiekam aicināti informēties 
par notikumiem, kas apdraudējoši skaŗ cilvēku tiesības, izdzīvošanas iespējas, un pat dzīvības.  Seko 
aicinājumi vienoties lūgt,rakstīt, komentēt, lai tie, kas cieš, zinātu, ka viņi nav vieni.   
 
Īpaši aicinu lūgt par Venecuēlas tautu vispār un specifiski par mūsu Karakasas Augšāmcelšanās 
draudzi un vēl specifiskāki, par prāv. Gunāra Lazdiņa ģimenes locekļiem, kas dzīvo Venecuēlā.  Lai 
Dievs dāvina, ka miers un taisnība atgrieztos līdz ar iespējām pat paēdināt savas ģimenes un novērstu 
vēl lielākus dzīvības zaudējumus. 
 
Aicinu arī lūgt, lai Latvijā valdība turpinātu drosmīgi izmeklēt oligarhu rīcību. Lūgsim par mūsu latvju 
tautu ar pateicību sirdīs, ka esam ceļā uz Latvijas simtgadi un top visdažādākās iespējas ceļot līdz un 
labu darīt!  Lūdzu arī, lai Dievs bagātīgi svētī mūsu LELBĀL Latvijas diacēzi, kas gatavojās pirmajām 
LELBĀL Latvijā Draudžu dienām!  Tās notiks Aizputē 26. un 27. augustā! 
 
Būšu Latvijā nākamajā nedēļā un no sirds ceru, ka apciemojot mūsu draudzes Aizputē, Valtaiķos, 
Cīravā  un Liepājā, varēsim jau garīgi cits citu stiprināt un iedrošināt visus doties uz Draudžu 
dienām!   Izvēlētais moto:  "Mans spēks nespēkā varens parādās!"  seko Pāvila vārdiem II Kor. 12:9 
"Tev pietiek ar Manu žēlastību... " (grieķiski, charis; angliski grace, vāciski Gnade).   Draudžu dienu 
tēma cieši saskan ar neseno Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas tēmu: "Liberated by God's 
grace!"  Asambleja uzsvēra  Kristū atklātā žēlastības spēku pārvērst cilvēkus ar šo atbrīvojošo, 
iedrošinājumu bagāto, Dieva dāvanu.   Kaut katrs mēs izjustu  žēlastības spēku visdažādākos dzīves 
apstākļos un posmos.  Lūgsim, lai mēs, pasaules malu malās izkaisīti tomēr dziļi izjustu vienotību Kristū 
un Viņa mīlestības un patiesības Garā. 
 
Noslēdzu ar māc. Skrodeļa citētās dziesmas vārdiem, kas rakstīti pirms gandrīz 70 gadiem, Vācijas 
bēgļu nometnē,  ļoti nedrošos laikos: 
 
"Tu, tas labākais starp draugiem, 
Stāvi man ar' turpmāk klāt; 
Cīnoties pret pasaul's skauģiem, 
Tu vien vari drošināt! 
Kad draud bēdu vētra barga, 
Tad, Kungs, mani sedz un sargā! 
Ņem pie manis mājvietu, 
Ko Tu gribi, darīšu!" 
 
Jūsu māsa Kristū, 

+ Lauma 
 
 
 
 
 

 



 
August 15, 2017  

Pastoral letter to companions. 

 

 In the past weeks, words that elicit fear and uncertainty toward peace have been said by the president of the 

United States. These include strong words about sending “fire and fury like the world has never seen” toward the 

Democratic Republic of (North) Korea, and threats of war toward Venezuela. As a church committed to peace and 

justice in our world, his words not only do the opposite of de-escalating tensions and, therefore, are ill-advised, 

they do not represent where the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) finds itself in this turbulent 

time. In its 1995 social statement, “For Peace in God’s World,” the ELCA stated that we denounce beliefs and 

actions that: • elevate our nation or any nation or people to the role of God; • find ultimate security in weapons 

and warfare; and • ordain the inherent right of one people, race or civilization to rule over others. And while we 

recognize much evil exists in our world and that we are “faced with moral claims and agonizing dilemmas,” we 

likewise are reminded that the call to “love of neighbor obligates us to act to prevent wars and to seek alternatives 

to them, especially in view of modern weapons and their proliferation.” We recognize we are living in a time of 

spiritual crisis. We know we must persevere in our commitment to follow Christ and to serve our neighbor. And 

here we are reminded of these words by Chief Seattle (1786-1866, a Duwamish chief in Suquamish Tribe of 

American Indians): “Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do 

to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.” These words are from the Aug. 

15 entry for the Henry Martyn Institute’s “266 Ways to Peace and Reconciliation.” But in the words of the 1993 

ELCA social statement, “Freed in Christ: Race, Ethnicity, and Culture,” we also recognize that: We falter in what 

we do, or in refusing to carry out what we have promised to do. We falter through ignorance of what we have 

done or left undone. We falter when we cling to old ideas that prevent us from becoming the people God calls us 

to be. … But God has not gathered the Church as yet one more example of brokenness. The Church exists to 

proclaim Jesus the Christ, whose life, death, and resurrection mean freedom for the world. The Church also exists 

to teach the law of God, announcing that the God who justifies expects all people to do justice. So, the Church 

must cry out for justice, and thereby resist the cynicism fueled by visions that failed and dreams that died. The 

Church must insist on justice, and thereby refuse to blame victimized people for their situations. The Church must 

insist on justice, and thereby assure participation of all people. On this Aug. 15, the day the church 

commemorates Mary, Mother of our Lord, we sing together with her: His mercy is for those who fear him from 

generation to generation. He has shown strength with his arm; he has scattered the proud in the thoughts of their 

hearts. He has brought down the powerful from their thrones, and lifted up the lowly; he has filled the hungry 

with good things, and sent the rich away empty (Luke 1:50-53). Please be assured that the Evangelical Lutheran 

Church in America continues to stand for justice and peace in the world, that we accompany you in all your 

struggles and challenges, that we seek to live out – as baptized children of God – our calling as disciples of Jesus 

Christ, the Prince of Peace. And we seek your prayers and companionship as we seek to live in the grace of God 

and as we all seek the wisdom of the Holy Spirit to guide us.  

 

Soli Deo Gloria,  

 

Rev. Elizabeth A. Eaton   Rev. Rafael Malpica Padilla  

Presiding Bishop, ELCA   Executive Director, ELCA Global Mission 

 

World Council of Churches https://www.oikoumene.org/en 
 

In His love, Pastor + Lauma 

https://www.oikoumene.org/en
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DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 
   

10. septembrī  Miķelis Abuls, Monika Veldre Kārlis Rudzītis 

17. septembrī  Edvīns Erkmanis, Ginta Ose Dave Steingart 

24. septembrī  Aina Venta, Māra Rītere Māris Rūķis 

1. oktobrī Vitauts Beldavs, Laura Beldava                     Valdis Kaugars 

8. oktobrī Andris Jaunbērziņš, Andrejs Junge Pēteris Burğelis 

15. oktobrī Gunārs Vilciņš, Zīle Rudzīte Dave Steingart 

22. oktobrī Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Kārlis Rudzītis 

31. oktobrī Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics Māris Rūķis  

5. novembrī Dainis Sīka, Gunārs Vilciņš Valdis Kaugars 

12. novembrī  Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Pēteris Burğelis 

19. novembrī  Andrejs Junge, Monika Veldre Dave Steingart 

26. novembrī   Edvīns Erkmanis, Miķelis Abuls  Kārlis Rudzītis 

3. decembrī   Aina Venta, Māra Rītere  Māris Rūķis 

10. decembrī   Vitauts Beldavs, Laura Beldava                      Valdis Kaugars 

 

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

 
 
“Šis un tas – Šur un tur”  (This and that, here and there) is a group event for interested church 
members to discover the greater Milwaukee and southern Wisconsin area.  Upcoming events are listed 
below.  Questions or to participate, please call Brigita Apals @ 262-642-4305.  All are welcome!  This 
list will also appear in our Fall newsletter Draudzes Vestis. 
  
July 22 – 7:30pm @ Music by the Lake, Williams Bay : “The Tenors” 
Aug 6 – 2:00pm @ Sunset Playhouse : “Hello Dolly” 
Aug 19 or 20 – Milwaukee County Zoo a la carte; delicious food from different eateries; band music; 
see the animals!  
Sept 16 – Holy Hill arts, crafts or (same date) Rochester (20 min. from East Troy) arts, crafts, great 
resale shop. 
Sept (date TBD) Kenosha Harbor Market open 9:00am to 2:00pm next to lake, 2 museums, restaurant. 
Oct (from 6th – 15th) @ Ivan’s East Troy Square Players Murder Comedy $15 
Dec (from 28th – 31st) @ Ivan’s East Troy Square Players Holiday Comedy $15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:(262)%20642-4305


 
 
 

 

DĀMU KOMITEJAS KALENDĀRS UN ZIŅOJUMI VISIEM 
1. oktobrī  - rudens sarīkojums baznīcas lejas telpās 

RUDENS RAŽAS TIRDZIŅŠ 

desas/kāposti/kartupeļu salāti un citi salāti 

Kafijas galds 

Dziedāsim rudenīgas dziesmas 

       15. oktobrī – Mt. Zion draudze viesosies – sprediķos Mt. Zion mācītājs/a                                                                                               

Nesīsim visi maizītes, pīrāgus, uzkodas un saldumiņus, ar ko visus pamielot 

pēc dievkalpojuma! 

       PIPARKŪKU CEPŠANA 

  Vakaru cepšana (16:00 – 20:00) – 4. un 18. oktobrī, 1., 15. un 29. novembrī                               

  Dienā cepšana (9:00 – 2:00) – 11. un 25. oktobrī, 8. un 22. novembrī  

BAROSIM BAZNĪCAS CŪKU, LAI VIŅA VAR BŪT LĪDZ PLĪSUMAM PABAROTA 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅAM (piggy bank) 

Būs minēšana, cik tur ir naudas iekšā. Būs jāpērk minējumi un tas, kas uzmin vai ir vistuvāk, 

vinēs daļu no tā kas ir cūkas vēderā! 
«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mācītāja Rumpētera 
90.dzimšanas dienas atcere, 
baznīcā 22. jūlijā. 

 

 

 

 
 

 
 



SVINĒSIM 500. DZIMŠANAS DIENU  
MŪSU LUTERĀŅU BAZNĪCAI! 

Let’s celebrate the 500
th
 anniversary of our Lutheran Church! 

 

 
 
 

ATZĪMĒSIM TO TIEŠI TĀS JUBILEJAS DIENĀ, 

31. oktobrī, kas ir Reformācijas iesākums, 

plkst 7os mūsu dievnamā. 

A special service on Oct. 31st, which is the beginning of the Reformation, at 7pm at our church. 

Pēc svinīgā dievkalpojuma, sanāksim visi kamīntelpā un baudīsim dzimšanas dienas 

kliņģeri!   Nāksim pateikties Dievam par Reformācijas garu, kas dzima dēļ Mārtiņa Lutera 

drosmes un ticības! 

After the service let’s congregate to enjoy klinģeri, and to thank God for the spirit of the 

Reformation, borne from Martin Luther’s courage and faith! 

 

KO VIŅŠ IESĀKA AR KRISTU, TO MĒS VĒL TURPINĀM! 



 

 

Sirnsīgs 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! 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Mārtiņi 2017 
 

 
Laiks/Time: 4. novembrī, plkst. 18:00/Nov. 
4th at 6pm. 
 
 
Vieta/Place: Latviešu Namā/Milwaukee 
Latvian House, 8845 W. Lynx Ave. 
 
 
 

 
 
Notikuma nosaukums (English below): "Milwaukee Mārtiņdienas svinībās esam aicinājuši piedalīties 
un sarūpēt mums pārsteigumus no Latvijas, Trompetistu, dziedātāju, komponistu,  Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra mākslinieku Andri Ābelīti un producenti, pasākumu organizatori, vadītāju Ievu 
Duļevsku. Vakars paredzēts jautrā noskaņā un latviskā garā, ar stāstiem, dziesmām un pārsteigumiem 
no Latvijas latviešiem. Siltas vakariņas ieskaitītas ieejas cenā." 
 
Event: Milwaukee Harvest Fest (Mārtiņi) will feature Andris Abelitis, a talented musical artist from the 
National Latvian Symphony Orchestra and former EuroVision contestant, and MC Ieva Dulevska. Join 
us for a fun, Latvian-style evening of anecdotes, songs, and surprises, beginning with the children’s 
costume parade! Dinner included with entry. 

 

 
 

Talcinieki  Latvijai 
 

     Mēs turpinam sūtīt pakas uz Aglonu, Rīgas Jēzus Draudzi, un Vecsaules Draudzi, kā arī grāmatas 

karavīru bibliotēkas projektam.  Šogad ir nākusi klāt arī Cīravas Draudze, un esam saņēmuši sekojošo 

rakstu no Cīravas Draudzes priekšnieces:  “ … paldies par Jūsu gādību un interesi par mūsu cilvēkiem!  

Protams, noderēja viss: gan bērniem, gan pieaugušajiem.  Jūs jautājat par vajadzībām, viss noder, kas ir 

Jūsu iespējās.  Arī par grāmatu sūtījumu jau iepriekš paldies, tās aicināsim lasīt visus interesentus ar 

pagasta bibliotēkas starpniecību.  Mūsu lielie, dūšīgie cilvēki ir apģērbti, tad nu ļoti lielos izmērus vairs 

nevajadzētu, bet apavi un viss cits lieliem un bērniem, bez šaubām, ir gaidīts!  Paldies vēlreiz, lai Dievs 

svētī Jūs un visus labos cilvēkus!  Ar sveicieniem, Līga Grīnvalde.”  

     Nesen mūsu kasiere Māra Rīteris pavadīja pāris nedēļas Latvijā, un viņai bija iespēja apciemot 

Cīravas Draudzi un satikties ar draudzes priekšnieci Līgu Grīnvaldi.  Šī bija laba iespēja iepazīties ar 

vietējiem apstākļiem un vajadzībām.  Grīnvaldes kundze arī pastāstīja, ka Cīravas Draudze cer uzsākt 

svētdienas skolu šo rudeni. 

     Nākošais paku sūtījums ir paredzēts oktobra beigās. 

 

Maija Strēlnieks 
 

 



 



 

 

Daugavas Vanagu ziņas 
 

Ierakstiet datumu jūsu kalendāros – sestdien, 14. oktobrī DV Milvoku apvienība rīkos savus 66. gada 

svētkus.  Sarīkojums notiks Latviešu Namā; programmā ir paredzēta svētku uzruna kuru sniegs Līga 

Nutter, Daugavas Vanagu ASV Vanadžu priekšniece. Sekos Dr. Benjamiņa Aļļes trompetes koncerts. 

 

Tuvākas ziņas sekos. 

********** 

15. augustā 92 gadu vecumā mūžībā devies Gunārs Birkerts – starptautiski pazīstams latviešu izcelsmes 

ASV arhitekts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas – Gaismas pils – autors. 

Gunārs Birkerts dzimis 1925. gada 17. janvārī. Mācījies Rīgas 1. ģimnāzijā. 1943. gadā aizbraucis no 

Latvijas un Studējis Štutgartes Tehniskajā augstskolā, bet 1949. gadā pārcēlies uz ASV. 1962. gadā 

dibinājis savu biroju "Gunnar Birkerts and Associates". 

 

Birkerts tiek uzskatīts par vienu no visu laiku ievērojamākajiem un ražīgākajiem latviešu arhitektiem. 

 

Birkerts bijis arhitekts Federālo rezervju bankai Mineapolē. Pēc tam projektējis Stikla muzeju Korningā 

("Corning Museum of Glass") un Mičiganas universitātes Tiesību zinātņu izpētes ēku. Abas ēkas tika 

iekļautas 150 visu laiku labāko ASV uzcelto ēku sarakstā, ko 2007. gadā sastādīja Amerikas Arhitektu 

institūts. Tāpat Birkerts projektējis ASV vēstniecības ēku Venecuēlā, "Kemper Museum of 

Contemporary Art" Kanzassitijā. 

 

Lai gan projektējis daudzas nozīmīgas ēkas ASV, Birkerta mūža projekts bija Gaismas pils – Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, kas apmeklētājiem tika atklāta 2014. gadā ar akciju "Gaismas ceļš – 

grāmatu draugu ķēde". Viņa dzīves laikā palicis nerealizēts vēl viens projekts Latvijā – Nākotnes nams – 

Okupācijas muzeja pārbūves un piebūves projekts. 

 

Daugavas Vanagu ASV zemes valde novēl cienījamam kungam vieglas smiltis! 

********** 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

********** 

 

Ziedojumi / Donations 
 
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. novembrim uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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