APVIENOTĀ LONDONAS LATVIEŠU EV.LUT.
UN MIERA DRAUDZE
Rowfant House, Wallage Lane, Crawley, West Sussex, RH10 4NG
Draudzes mācītāja:
Elīza Zikmane
Church of St Anne & St Agnes
Gresham Street, London
EC2V 7BX
tel.07986439970, 02085909125
eliza.zikmane@btopenworld.com

Draudzes priekšniece:
Rūta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom, Surrey
KT18 5EY
tel.01372 811144
abakuks@ntlworld.com

APKĀRTRAKSTS Nr. 31, 2008. gada decembrī
Dievkalpojumi no 2008. gada decembra līdz 2009. gada jūnijam
LONDONĀ:

ROFANTĀ:
LONDONĀ:

ROFANTĀ:

ROFANTĀ:
LONDONĀ:

ROFANTĀ:

LONDONĀ:
LONDONĀ:

LONDONĀ:

DECEMBRĪ
trešdien, 24. decembrī plkst. 15:00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda.
Spredi!os māc. Jāna Jēruma-Grīnberga
piektdien, 26. decembrī plkst. 11:30 Ziemassvētku dievkalpojums.*
JANVĀRĪ
svētdien, 18. janvārī plkst. 14:00, Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā**
Atspīdēšanas laika dievkalpojums
Piedalīsies LELBāL archibīsk. Elmārs Ernsts Rozītis, Luterāņu
Baznīcas Lielbritānijā (LCiGB) bīsk. Jāna Jēruma–Grīnberga
svētdien, 25. janvārī plkst. 11:30 Atspīdēšanas laika dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma Draudzīgā aicinājuma sarīkojums
FEBRUĀRĪ
svētdien, 8. februārī plkst. 11:30. Atspīdēšanas laika dievkalpojums
svētdien, 22. februārī plkst. 14:00
Tā Kunga Apskaidrošanas dienas dievkalpojums
MARTĀ
svētdien, 8. martā plkst. 11:30
Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums
Plkst.14.30 Rofantas Saimnieciskās sabiedrības pilnsapulce
sestdien, 14. martā plkst. 11:00 Draudzes sapulce DVF namā.
svētdien, 22. martā plkst 14:00
Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums.
Spredi!os māc. Gita Putce
APRĪLĪ
piektdien, 10. aprīlī plkst. 16:00 Lielās piektdienas dievkalpojums
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ROFANTĀ:
LONDONĀ:

ROFANTĀ:
bērniem

svētdien, 12. aprīlī plkst. 7:00 un 11:30 Lieldienu dievkalpojumi
svētdien, 26. aprīlī plkst. 14:00 Labā Gana svētdienas
dievkalpojums
MAIJĀ
svētdien, 10. maijā plkst. 11:30 'imenes dienas dievkalpojums

Pēc dievkalpojuma nodarbības &imenēm un bērniem
LONDONĀ:
svētdien, 24. maijā plkst. 14:00 Lieldienu laika dievkalpojums
STRAUMĒNOS: svētdien, 31.maijā 12.00 Draudžu dienas Vasarsvētku
dievkalpojums
pēc dievkalpojuma koncerts un sarīkojums
ROFANTĀ:

LONDONĀ:

LONDONĀ:

JŪNIJĀ
svētdien, 7. jūnijā plkst. 11:30 Trīsvienības svēku dievkalpojums.
Spredi!os prāv. Andris Abakuks
Pēc dievkalpojuma Vasaras sarīkojums un
plkst.18:00 ekumēnisks vakara dievkalpojums ang'u valodā
svētdien, 14. jūnijā plkst. 15:00 St. James baznīcā, Piccadilly:
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (bez dievgalda).
Dievkalpojumu rīko Baltiešu padome
svētdien, 28. jūnijā plkst.11:30

KAPU SVĒTKI BRUKVUDAS LATVIEŠU KAPSĒTĀ:
svētdien, 5. jūlijā plkst. 12:00
Dievkalpojumi ir ar dievgaldu, ja nav norādīts vai izziņots citādi
Pēc dievkalpojumiem Londonā, Sv.Annas un Sv.Agneses baznīcā
(izņemot Ziemassvētku vakaru un Lielo Piektdienu) dāmu komitejas sarūpēta kafija.
Pēc dievkalpojumiem Rofantā var dabūt pusdienas plkst.13:00.
uz pusdienām lūdzu iepriekš pieteikties pie Smuidrītes, tel. 01342 714869
Katru pirmdienu plkst. 18:00 vienosimies kopā lūgšanās. Ja Jums ir iespēja,
pievienojieties šajā laikā mūsu draudzes lūgšanu grupai Sv. Annas un Sv. Agneses
baznīcā. Ja ne, esiet klāt domās!
Un dariet zināmu draudzes mācītājai, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz!

Draudžu diena Straumēnos 31. maijā
12.00 Dievkalpojums, pēc dievkalpojuma referāts.
mūsu viese būs LELBA pārvaldes priekšniece prāveste Lauma Zušēvica
Nobeigumā koncerts, dziedās Pēteris Svilis
Londonas DVF namā 72, Queensborough Terrace, London, W2 3SP, London
sestdien, 14.martā plkst. 11.00
Apvienot s Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes padomes sapulce.
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Draudzes gana raksts
Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa Vārdu, sludiniet dienu no dienas Viņa pestīšanu!
(Ps.96:2)

Ar pirmo Adventa svētdienu esam sākuši jaunu Baznīcas gadu. Diemžēl mūsu
draudzē dievkalpojumi nenotiek ik svētdienu, un līdz ar to grūtāk izjust Baznīcas
liturģiskā gada ritumu, gadalaikus un to nozīmi. Grāmatā “Līdzi Baznīcas gadam“
mācītājs Juris Rubenis raksta, ka Baznīcas gada un astronomiskā gada saistība ir tāda
pati, kā mūsu dvēseles saikne ar mūsu fizisko ķermeni. Baznīcas gads savā ziņā ir
laicīgā gada dvēsele. Ikviena liturģiskā gada laikā izsekojam līdzi Pestīšanas vēsturei,
Kristus dzīves notikumiem, kas palīdz saprast mūsu dzīves gājumu, mūsu dzīves
notikumus. Baznīcas gads nav stāvēšana uz vietas, bet gan ceļš uz pārtapšanu.
Adventa laiks ir četru nedēļu ilgs sagatavošanās laiks Kristus piedzimšanas
svētkiem, lai pilnīgāk varētu Nācēju uzņemt savā dzīvē. Tam seko Ziemsvētku laiks,
kas ilgst līdz Zvaigznes dienai, šajā laikā pārdomājam Kristus ienākšanu pasaulē un
mūsu dzīvē. Pēc tā nāk Epifānijas jeb Atspīdēšanas laiks, kas runā par Kristus būtības
atspīdēšanu dažādos evaņģēlija notikumos un noslēdzas ar Kristus Apskaidrošanas
dienu. Tad Baznīcas gada ceļš pagriežas pretī Kristus ciešanu piemiņas jeb Gavēņa
laikam, kas sākas ar Pelnu trešdienu un ilgst līdz Lieldienām. Šajā laikā esam aicināti
sekot Kristum viņa pēdējā ceļā uz Jeruzālemi, krusta ceļā. Šī laika virsotne ir Klusā
nedēļa ar Pūplosvētdienu jeb Palmu svētdienu, Zaļo Ceturtdienu, Lielo Piektdienu un
Kluso Sestdienu. Pēc Lieldienām seko Lieldienu laiks līdz Vasarsvētkiem, šajā laikā
svinam arī Debesbraukšanas dienu - Kristus atgriešanos Debesīs. Vasarsvētki ir Svētā
Gara izliešanas un draudzes dzimšanas svētki.
Visi trīs galvenie svētki – Ziemassvētki, Lieldienas un Vasarsvētki atklāj
Trīsvienību. Ziemassvētkos Dievs Tēvs dod pasaulei savu Dēlu; Lieldienās Kristus –
Dievs Dēls, svin uzvaru pār nāvi; Vasarsvētkos Svētais Gars piepilda draudzi. Nākošā
svētdiena pēc Vasarsvētkiem ir Trīsvienības svētku svētdiena un tai seko tā saucamais
bezsvētku pusgads, kas noslēdzas ar pēdējo svētdienu baznīcas gadā - Mūžības
svētdienu, kurā pārdomājam nāves un mūžīgās dzīvības jautājumus.
Ja dzīvojam, sekodami līdz Baznīcas gadam, mēģinot iejusties katra posma
noskaņā, tas palīdz mums garīgi augt, un arī pārdomāt mūsu ikdienas laiku Dieva
gaismā. Baznīcas gada laikus palīdz izjust gan lasījumi, dziesmas, dažādas
dievkalpojuma kārtības un liturģiskās krāsas. Balto krāsu lieto Ziemsvētkos, Lieldienās
un Lieldienu laikā un Trīsvienības svētkos un Mūžības svētdienā, tā simbolizē Debesu
gaismu. Violeto krāsu lieto nopietnu pārdomu posmos, Adventā un Ciešanu laikā
(Adventā var lietot arī zilo – cerību krāsu). Sarkanā ir Svētā Gara krāsa, to lieto
Vasarsvētkos un asinsliecinieku piemiņas dienās, mēs luterāņi, to lietojam arī
Reformācijas dienā - 31. oktobrī. Purpursarkanā vai melnā krāsa tiek lietota tikai Lielajā
Piektdienā. Visbiežāk redzam Zaļo – dzīvības krāsu: Atspīdēšanas laikā un svētdienās
pēc Trīsvienības svētkiem.
Sākdami jaunu Baznīcas gadu, mēģināsim izjust katra gadalaika noskaņu,
sadzirdēt tā vēsti, saprast paši sava laika jēgu, nozīmi, kopsakarības. Lai mums
piederētu ne tik vien nodzīvotais, bet patiesi piepildītais laiks. Piepildīts ar mīlestību un
Dieva tuvumu, lai dienu no dienas varam priecāties par Viņa dāvāto pestīšanu!
Mācītāja Elīza Zikmane
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Draudzes mācītājas ziņojums
Mīļie draudzes locekļi! Pēdējā pusgadā draudzē notikuši visi paredzētie
dievkalpojumi, palīdzējuši un sprediķojuši prāv. emer. Juris Jurģis, prāv. Andris
Abakuks, māc. Jāna Jēruma–Grīnberga. Ļoti sekmīgi ir darbojusies draudzes valde un
dāmu komiteja, lai visi pasākumi noritētu veiksmīgi, katrs valdes loceklis atbildīgi un
radoši ir pildījis savus pienākumus. Visiem darbojoties kopā, mūsu draudze varējusi
pastāvēt un augt.
Svarīga ir kristīga sadraudzība arī plašākā lokā. Vasarā atvaļinājuma laikā viesojos
abās māsu draudzēs, un mūs tuvināja vienotā lūgšana par Latviju septembrī. Bija jauki,
ka tādā veidā arī Līvānu un Zaļenieku draudzes labāk iepazina viena otru.
Skatoties pāri draudzes robežām, ir bijuši priecīgi un skumji brīži. Priecājamies par
mūsu draudzes bijušajām garīdzniecēm un svētību viņu kalpošanā. Oktobrī māc. Jāna
Jēruma-Grīnberga tika ievēlēta par Luterāņu Baznīcas Lielbritānijā (Lutheran Church in
Great Britain) bīskapi, viņas konsekrācijā janvārī piedalīsies mūsu archibīskaps Elmārs
Ernsts Rozītis tādējādi stiprinot sadraudzību Baznīcu starpā. Savukārt Kanadā Toronto
Sv. Andreja draudzē tika svinēta Ilzes Kuplēnas–Ewart 25 gadu ordinācijas jubileja.
Skumjā brīdī līdzjūtībā esam kopā ar latviešu draudzēm Vācijā un Abakuku dzimtu,
prāv. emer. Gunāru Abakuku pavadot mūžībā.
Man pašai šis pusgads ir bijis darbu pārpilns, vasarā mainīju dzīvesvietu, septembrī
uzsāku otro mācību gadu maģistrantūras studijās. Tā nu gan mācos, gan mācu,
Londonas latviešu skoliņā notiek ticības mācības nodarbības, tās vadīt šajā pusgadā
palīdzēja Anita Hermane. Sācies atkal jauns iesvētes mācību kurss.
Draudzes darbā ir gan jāatskatās uz pagātni, gan jālūkojas uz priekšu. Tuvojas
draudzes padomes vēlēšanas. Tieši no jums ir atkarīgs, kāda būs mūsu draudze nākotnē.
Lai esošās ieceres tiktu īstenotas un jaunas rastos. Domājam kā ar nakošā gada beigām
palielināt dievkalpojumu skaitu, īpaši Londonā. Maijā esam iecerējuši Ģimenes dienas
pasākumu Rofantā, kur būs svētbrīdis un nodarbības bērniem. Arī citos dievkalpojumos
būtu jāveltī vairāk uzmanības bērniem, lai viņiem būtu ar ko nodarboties, kamēr
pieaugušie piedalās dievkalpojumā. Tam vajadzīgas palīdzīgas rokas. Lūdzu atsaukties
tos, kas vēlētos kalpot draudzē tieši bērniem! Draudzē arī cita darāmā ir daudz, katram
atradīsies savs uzdevums; tieši kalpošanā garīgi pieaugam. Ikviens, kas ar sirdi
iesaistījies draudzes darbā var liecināt, ka tas nav nospiedošs pienākums, bet gan Dieva
dota iespēja un žēlastība! Izmantosim to, mums pašiem un draudzei par svētību, un
Dievam par godu!

GAIŠUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS
UN SVĒTĪBAS PILNU JAUNO GADU !
vēlē Apvienotā Londonas latviešu ev. lut.
un Miera draudze un māc. Elīza Zikmane
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Kristīts:
10. 08. 2008. Tālis Emanuel Stone

Mūžības ceļos:
18. 10. 2008. Svētbrīdis IMANTA KALNIŅA (14. 01. 1949. - 03. 10. 2008.) piemiņai
Rofantā (E. Zikmane)
Ziedojumi Brukvudas latviešu kapiem jāsūta LNPL
72, Queensborough Terrace, London, W2 3SP ar piezīmi, ka ziedojums domāts
kapiem un čeki izrakstāmi “Latvian National Council in GB”
Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā Brīvā Latvija 2008.g.
Nr. 25, Bērnu svētki Rovfantā [Rūta Abakuka]
Nr. 26, Sinode Rovfantā [E. Eglītis]
Nr. 46, Latvijas valsts svētki Londonā [Zigrīda Daškevica]
Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un tiek sniegta informācija
arī par citiem draudzes pasākumiem.

Baznīcas gadagrāmatas 2009. gadam un Bībeles latviešu valodā ir
dabūjamas sazinoties ar draudzes priekšnieci Rūtu Abakuku

draudzei ir mājas lapa
We have a website with information in English
www.draudze.org.uk
Godājamie draudzes locekļi!
Laipni l dzam tos draudzes locek us, kuri v l nav nok rtojuši draudzes nodevu,
ikgad jos maks jumus nos t t draudzes kasierim.
Imantam Auzi am
47 Wilton Grove LONDON SW19 3QU.
eki rakst mi: United London Latvian Lutheran Church.
Nodeva 2009.gadam £10
Ja v laties sa emt kv ti, l dzu, ekam pievienot aploksni ar marku un J su adresi.

Ja p rce aties uz citu dz vesvietu, main t telefona numuru vai e-pasta adresi, l dzam
pazi ot draudzes priekšniecei par izmaiņām, lai j s var tu sa emt draudzes apk rtrakstu
un inform ciju par noris m draudz .
Kad sūtiet savus ziedojumus vai nodevas draudzei, lūdzu norādiet par kuru gadu un
kuru cilvēku, un cik liels ziedojums dots !
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Draudzes priekšnieces ziņojums
Ir bijuši interesanti seši mēneši, katru mēnesi kāds īpašs notikums!
Jūlijā māc. Jāna Jēruma-Grīnberga atvadījās no angliski runājošās luterāņu
draudzes sv. Annas un sv. Agneses baznīcā Londonā. Mūsu draudzei tajā dienā bija
dievkalpojums, ko māc. Jāna pati vadīja, tā arī mēs bijām liecinieki sirsnīgai un
mīlestības pilnai dienai, klausījāmies atvadīšanās runas.
Augustā Rofantā bija evaņģēlistes Rotas Vavilovas-Stones dēla Tāļa kristības. Tā
arī bija sava veida atvadīšanās no Rotas ģimenes, kas septembrī pārcēlās uz
Dienvidāfriku. Rota pirmo reizi atbrauca uz Angliju pirms desmit gadiem. Pateicamies
viņai par palīdzību un draudzību, ko viņa šajos gados sniegusi mūsu draudzei.
Septembrī Hilda Pluģe svinēja 90. dzimšanas dienu. Hilda ir bijusi aktīva
Londonas draudzes locekle Rofantā jau no paša sākuma, un Apvienotās Londonas un
Miera draudzes dāmu komitejas priekšniece no 1994. līdz 2006. gadam. Septembra
dievkalpojumā Rofantā draudzes vārdā ar ziediem viņu apsveica Rita Rumba. Melita
Kipluka svinēja 85. dzimšanas dienu un arī viņu draudze apsveica ar ziediem, kā arī ar
fotogrāfiju albumu.
27. septembrī kopā ar mūsu māsu draudzēm Latvijā Zaļeniekos un Līvānos
piedalījāmies “nepārtrauktajā lūgšanā” par Latviju. Pēc tam ar māsu draudzēm
izmainījāmies ar fotogrāfijām un pieredzi. Tas bija konkrēts un jauks sadarbības veids
ar māsu draudzēm, ko cerams varēsim citu gadu atkārtot.
Oktobrī lielais notikums bija Pļaujas svētki. Paldies Straumēnu korim, kas atkal
gan piedalījās dievkalpojumā, gan sniedza mums koncertu. Mēs augsti vērtējam
draudzību un kopību, ko izjūtam ar Straumēnu kori un ceram, ka viņi vēl daudzus
gadus mūs apciemos.
Novembrī Valsts svētku dievkalpojums bija svinīgs un skaists, to kuplināja
Londonas latviešu koris ar divām dziesmām. Rofantas māja bija uzdāvinājusi skaistu
un garšigu torti, tortes dekorācija bija cīpari 90 un sarkanbaltsarkanais karogs no
avenēm un krējuma.
Tagad Draudze gatavojas uz Draudzes padomes vēlēšanām Jaunajā gadā.
Draudzes padome ir tā, kas lemj par Draudzes nākotni un visām lietām, kas Draudzei
svarīgas. Lūdzu apliecināt savu piederību un rūpes par mūsu Apvienoto Londonas
latviešu ev. lut. un Miera draudzi, piedaloties vēlēšanās. Pateicos pašreizējai padomei
un īpaši valdei par darbu un sadarbību. Ir bijis prieks strādāt kopā.
Ir Advents un decembris ir klāt. Gaidām un gatavojamies uz Kristus piedzimšanas
svētkiem. Draudzes valdes vārdā novēlu jums priecīgus un Dieva svētības pilnus
svētkus ar Arnolda Lūša dziesmas vārdiem:
Mums gribas degt un starot tā,
Kā svece egles zariņā,
Ikvienam roku noglāstīt
Un laipnu vārdu pasacīt.
Gods Dievam lai ir augstībā!
Gods Dievam lai ir augstībā!
Rūta Abakuka,
Draudzes priekšniece
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LATVIJAS EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA ĀRPUS LATVIJAS
Kārlis Irbe - Teodors Grīnbergs - Kārlis Kundziņš - Arnolds Lūsis

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
Schelztorstr.25, D-73728 Esslingen, Vācijā

Baznīcas Virsvalde

Gana raksts
2008. gada Kristus piedzimšanas svētkos,
ievadot annum Domini 2009
Eņģelī klausīties - par eņģeli kļūt
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
Vispirms: Ziemsvētki. Pie Kristus piedzimšanas svētkiem būtiski pieder eņģeļu vēsts. Eņģeļi
sludina Dieva iemiesošanos, eņģeļi rāda ceļu, kā Jēzu atrast un notikušo saprast, eņģeļi pauž Dieva
slavu. Kā Mārtiņš Luters to izteic savā dziesmā „No debesīm es atnesu jums vēsti jaunu, priecīgu
...”.
Paaudžu paaudzēm eņģeļu vēsts sniegta tālāk. Tā sirdi dara priecīgu. Uz brīdi pārtrauksim
dzīves steigu. Apklusināsim trokšņus ap mums. Ņemsim sev laiku, eņģeļu vārdus uzklausīt, tiem
atvērties. Dievnamā, jeb mūsu personīgā vidē – klusībā. Līdz ar Bībeles eņģeļiem lūkosim ievērot arī
eņģeļus, kurus Dievs sūtījis tieši Tev. Cilvēkus, kas Tevi mudina atrast Tavā dzīvē silīti Betlēmē.
Ziemsvētki saistās ar šo atrašanu, ar gaismu tumsībā, ar lielu prieku, ar to, ka varam justies bagāti,
apdāvināti.
Nedēļu pēc Ziemsvētkiem pārkāpjam gadu slieksni. Pieradīsim rakstīt 2009. gadu, uzsāksim
jaunu posmu. Novēlu, lai eņģeļu vēsts un Dieva klātbūtne mūs tanī pavada. Un, reizē, novēlu, lai arī
mēs pievienotos eņģeļu saimei, lai par eņģeļiem kļūtu arī paši mēs. Mums katram ir uzticēta labā
vēsts, evaņģelijs. Mēs taču esam evaņģeliski luteriskās Baznīcas locekļi: Cilvēki, kuriem nav
jāfantazē par nezināmo Dievu, bet kas Dievu var piesaukt kā savu Tēvu. Un kas izjūt aicinājumu, kļūt
par māsu, brāli, par palīgu savam Dieva dotam tuvākam. Uzdrošināsimies viens otram kļūt par
eņģeli. Ne paštaisni, bet žēlastības apdāvināti apliecinot šo žēlastības dāvanu vārdos un darbos un to
sniedzot tālāk.
Paldies Dievam par Viņa klātbūtni mūsu Baznīcā, mūsu draudzēs, zem egļu vai palmu
zariem. Paldies ik- katram, kas mums palīdz Viņu atrast – dārgumu, kas nevienā saimnieciskā krīzē
nezaudē savu vērtību. Atkal esam pieredzējuši, cik ātri zūd materiālās vērtības. Tāpat tas ir ar
veselību. Un arī pati dzīve šai saulē ir tikai dāvana uz laiku. Kas paliek? Dieva Vārds, mīlestība. Un
tās ir mums dāvātas! Tikai atvērsimies tām, kopsim tās – svētku reizēs un katrā jaunā dienā! Paldies
tiem no jums, kas aizvadītā gadā par eņģeli kļuvuši man, vai mums. Jā, apzināsimies, ikkatrs esam
aicināts kļūt par eņģeli, vēl pavisam jauns bērns ar savu tiešo naivitāti,
jeb sirmgalvis ar savu dzīves pieredzi. Arvien labāk izkopsim veidus mūsu nelielā, bet arī nemaz
tik mazā Baznīcā, kā īstenot eņģeļu uzdevumus vienam pie otra. Sāksim mūsu ģimenēs. Un būsim
draugi, kas patiesi ir par svētību.
Lai 2009. gadam nāk līdz Ziemsvētku gaišums, un lai šī gaišuma atstarojums un vairotāja
Dieva būtne esam - mēs! Šīs mūsu visu kopējās dāvanas un kopējā uzdevuma apziņā abi ar manu
kundzi vēlam Jums Dieva vadību un svētību nākošā gadā.
+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
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DRAUDZES PADOMES VĒLĒŠANAS 2009. gada FEBRUĀRĪ
Aicinājums pieteikt kandidātus
2009. gada pavasarī izbeidzās Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera
draudzes padomes mandāts, un ir jāvēl jauna draudzes padome 20 locekļu sastāvā.
Vēlēšanas paredzētas laikā no 2009.gada 8. līdz 22. februārim.
Vēlēšanās ir tiesības piedalīties visiem pilntiesīgiem Apvienotās Londonas
latviešu ev. lut. un Miera draudzes locekļiem. Tās rada iespēju cilvēkiem, kas varbūt
līdz šim dažādu iemeslu dēļ to nav darījuši, iesaistīties draudzes darbā un palīdzēt
veidot un nodrošināt tās nākotni.
Par kandididātiem var tikt uzstādīti vai pieteikties jebjuŗi pilntiesīgi draudzes
locekļi.
Draudzes padomes vēlēšanu komisija, kuŗas satāvā ir Valda Rumba-Bryden,
Anna Kipluka, Anita Rulle un Peteris Svilis, aicina draudzes locekļus pieteikt
vēlēšanu kandidātus. Izpildītas un kandidāta parakstītas pieteikšanas veidlapas līdz
2009. gada 18. janvārim jānosūta vēlēšanu komisijai, c/o Pēteris Svilis, 15
Maryland Road, Wood Green , London N22 5AR.
Kandidāta pieteikšanas veidlapa atrodama šī apkārtraksta aizmugurē. Papildus
veidlapas pieprasāmas rakstot vai zvanot Pēterim Svilim (tālr. 07977 179104, epasts psvilis@btconnect.com), Valdai Rumbai-Bryden (tālr. 01883 349397, e-pasts
brydenfam@hotmail.com), vai māc. Elīzai Zikmanei. Veidlapas varam piegādāt arī
„elektroniski” lietojot e-pastu.
Pēteris Svilis
Vēlēšanu komisijas priekšsēdis

KANDIDĀTA PIETEIKŠANA
Par kandidātiem draudzes padomes vēlēšanām, kas notiek 2009. gadā no 8. līdz 22.
februārim, var tikt ustādīti vai pieteikties jebku,i pilntiesīgi draudzes locek-i.
Izpildīta un kandidāta parakstīta pieteikšanās veidlapa līdz 2009. gada 18. janvārim
jānosūta vēlēšanu komisijai, c/o Pēteris Svilis, 15, Maryland Road, Wood Green, London,
N22 5AR.
Vārds, uzvārds: ______________________________________________
Dzimšanas datums un vieta: ____________________________________
Adrese:

Telefons:
E-pasts:

Kandidatūras pieteikšanai piekrītu:
_________________________________________
kandidāta/es paraksts
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