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Jo es ilgojos jūs 
redzēt, lai varētu nest 
kādu garīgu velti jums 
par stiprinājumu.
 Proti, ka es līdz ar 
jums gūtu iepriecu 
kopīgajā ticībā, es 
jūsējā, jūs manējā. 
(Rom 1:11-12)

Sinode un draudžu diena šogad notika 
Straumēnos. Piektdienā pirms sinodes notika 
mācītāju saiets, kurā bez mūsu pašu 
Lielbritānijas mācītājiem piedalījās viesi 
bīskaps Einārs Alpe no Daugavpils, māc. 
Tālis Rēdmanis no Berlīnes un māc. Uģis 
Brūklene un evaņģēliste Harina Brūklene no 
Dublinas. Tas ļāva mums salīdzināt pieredzi 
īpaši par jaunu draudžu izveidi un 
jauniebraucēju iesaistīšanu jau pastāvošās 
draudzēs. Mācītājiem galvenā pārrunu tēma 
bija par iesvētes mācību, it seviški kur 
iesvētamiem ir grūti vienmēr klātienē 
piedalīties iesvētes mācībā. Māc. Brūklene 
bija paņēmis līdz un visiem klātesošiem 
mācītājiem dāvināja nupat izdoto DVD 
komplektu, video lekciju kursu “Kristīgā 
mācība,” neklātienes iesvētes mācību 
vajadzībām.

Sinode iezīmējās ar Pārvaldes vēlēšanām, 
kurās pēc 18 gadu nokalpošanas Pārvaldes 
priekšnieka amatā un Baznīcas Virsvaldē 
vairs nekandidēja prof. emeritus Dr. 
Reinhards Vītols. Viņa vietā par Pārvaldes 
locekli ievēlēja Dairu Vāveri. Jaunā Pārvalde 
savā pirmajā sēdē vienojās par pienākumu 
sadali, ko līdz šim bija veicis profesors. Kā 
Pārvaldes priekšnieks darbosies prāvests, kā 
tas notiek citos LELBĀL prāvestu iecirkņos. 
Adminstratīvo darbu iepretim Lielbritānijas 
iestādēm kā “chairman of the trustees” veiks 

Pēteris Svilis, bet kā mūsu laicīgā pārstāve 
Baznīcas Virsvaldē ieiet Daira Vāvere. 
Vasarsvētkos, draudžu dienas 
dievkalpojumā, oficiāli ievedām māc. 
Viesturu Vāveri savās Austrumanglijas un 
Vidusanglijas draudzēs, kur gan viņš jau 
divus gadus nokalpojis. Priecājamies, ka 
Vāveru ģimene ir jau iedzīvojusies pie mums 
Anglijā, bet īpaši zīmīgi ir tas, ka Daira ir 
pirmā no “jauniebraucējiem,” kas ievēlēta 
mūsu Pārvaldē un vēl pie tam Baznīcas 
Virsvaldē, kur lieti noderēs viņas iepriekšējā 
pieredze kā archibīskapa Vanaga sekretāre. 

Mūsu draudzes Ziemeļanglijā aprūpē māc. 
Gita Putce un Vidusanglijā māc. Viesturs 
Vāvere. Dažu šo draudžu kopu darbība 
pamazām sāk apsīkt, bet citur tā atkal 
pieaug, kur ir aktīvi jauniebraucēji. Spilgts 
piemērs ir Derbijas kopa, kur tik lielu 
pieaugumu devusi Latvijas čigānu grupa, ka 
kopas vecākais sāk apsvērt, vai nevajadzēs 
meklēt lielāku dievnamu, kur noturēt 
dievkalpojumus. Māc. Zikmane aprūpē 
draudzes Anglijas dienvidos un rietumos. 
Rietumanglijas un Velsas draudze varēs sākt 
gatavoties archibīskapa Elmāra Rozīša 
vizitācijai, kas notiks 2011. gadā no 6. līdz 8. 
maijam.

Latvijas ev. lut. baznīca Lielbritānijā atrodas 
skaistā pārvērtību posmā. Visās mūsu 
draudzēs, un īpaši Londonā, manāms, ka 
arvien vairāk dievkalpojumos sāk piedalīties 
jauniebraucēji no Latvijas, un dažkārt tie jau 
sāk aktīvi piedalīties draudzes darbā. Pieaug 
kristamo un iesvētamo skaits, kas tagad 
vairums ir pieaugušie. Mūsu ilggadīgajiem 
draudžu darbiniekiem rodas papildspēki, bet 
draudzēm un mācītājiem jauni uzdevumi, 
jaunas iespējas sludināt Dieva Vārdu.

Prāv. Dr. Andris Abakuks raksta par Sinodi un 
baznīcas darbību Lielbritānijā
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                                     JŪNIJĀ

Rofantā Svētdien, 20. jūnijā plkst. 11.30
Dievkalpojums bez dievgalda ar uzrunu bērniem
Seko Vasaras sarīkojums ar nodarbībām bērniem, pusdienām bufetes veidā un 
koncerts ar Siguldas folkloras kopas "Senleja" un Londonas dejotāju piedalīšanos. 
Pēc sarīkojuma plkst 18.00 ekumēniska vakara lūgšana angļu valodā.

Londonā Svētdien, 27. jūnijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

                                    JŪLIJĀ

Brukvudā Svētdien, 4. jūlijā plkst. 12.00 Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki

Londonā Svētdien, 11. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 18. jūlijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 25. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums bez dievgalda

                                    AUGUSTĀ

Londonā Svētdien, 8. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 15. augustā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien 22. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums bez dievgalda

                                   SEPTEMBRĪ

Londonā Svētdien, 12. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Rofantā Svētdien, 19. septembrī plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Svētdien 26. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums bez dievgalda
Dievkalpojumu vada LCiGB bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga

   Notikumi nākamajā pusgadā

Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi
Dievkalpojumi Londonā notiek Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā Gresham St. EC2V 7BX, 
ja nav norādīts vai izziņots citādi
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                                    OKTOBRĪ

Londonā Svētdien, 10. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 17. oktobrī plkst. 11.30
Pļaujas svētku dievkalpojums.
Dievkalpojumu kuplinās “Straumēnu” koris

Londonā Svētdien 24. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums bez dievgalda

Londonā Svētdien, 31. oktobrī plkst. 11.00
Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā ar citām draudzēm, kuras 
lieto Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcu

                                    NOVEMBRĪ

Rofantā Svētdien, 7. novembrī plkst. 11.30
Lāčplēša dienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 14. novembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 18. novembrī *Westminster Cathedral Hall, laiks tiks izziņots vēlāk
Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā

Brukvudā Svētdien, 21. novembrī plkst. 12.00 Brukvudas latviešu kapos
Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis

Londonā Svētdien, 28. novembrī plkst. 14.00
1. Adventa dievkalpojums bez dievgalda

                                    DECEMBRĪ

Rofantā Svētdien, 5. decembrī plkst. 11.30
2. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Sestdien, 11. decembrī plkst. 14.00
3. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 12. decembrī **DVF namā
Latviešu skolas eglītes sarīkojums

Londonā Piektdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda

Rofantā Svētdien, 26. decembrī plkst. 11.30
2. Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

* Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, London, SW1P 1QW
** DVF Nams, 72 Queensborough Terrace, London, W2 3SH



Draudzes gana raksts

„To esmu jums 
sacījis , lai mans 
prieks būtu jūsos un 
jūsu prieks būtu 
pilnīgs“. Jn.15:11
„Priecājieties Kungā 
vienmēr, es sacīšu 
vēlreiz – 
priecājieties!“ 
Fil 4:4

Pienācis gada krāšņākais laiks, vasara, kad 
saules gaismas pārpilnābā uzplaukst daba, 
mūs aicinādama priecāties par tās krāšņumu. 
Rūpju un ikdienas ir pietiekoši daudz mūsu 
katra dzīvē, draudzē, kad jāsastopas ar 
dažādām grūtībām, ka pārņem neziņa vai 
iestājas pagurums. Ne tik vien dabā, bet arī 
Bībelē rodam mudinājumu priecāties. 

Tieši prieks raksturo kristieti, kristīgo draudzi 
un ticību, kuras pamatā ir evaņģēlijs, labā 
vēsts, prieka vēsts. Cilvēks ir aicināts 
priekam un viņam apsolīts paliekams prieks. 
Prieka trūkums ir sekas grēkam, cilvēka 
aiziešanai no Dieva. Savukārt prieka avots ir 
attiecību atjaunošana, vienotība ar Dievu. 

Par kādu prieku Raksti runā? Vai aicinājums 
priecāties nav tikai lēti un virspusēji vārdi? Kā 
varam priecāties, ja tik daudz ciešanu un 
grūtību pasaulē? Ir vērts ielukoties, kādos 
brīžos Jēzus un Pāvils runā par prieku 
dotajās Rakstu vietās: Jēzus atvadīdamies no 
mācekļiem pirms Golgātas ceļa, Pāvils sēžot 
cietumā. Svētajos Rakstos prieks neizslēdz 
ciešanas un grūtības. Prieks nav sāpju 

pretstats. Prieks bieži vien dzimst izejot cauri 
sāpēm un ciešanām, kas mūs pārveido, 
šķīsta. Tikai cilvēks, kas nevairās no grūtībām 
var saņemt patiesu prieku.

Zīmīgi, ka grieķu valodā vārds „prieks“ cēlies 
no saknes, kas veido arī vārdu „žēlastība“. 
Prieks nav izklaide, izprieca, kā bēgšana no 
sevis, no realitātes, kas iztukšo un var būt 
visai tālu no patiesa prieka. Bībele runā par 
prieku, kā iepriecinājumu un piepildījumu. 

Prieks ir iespējams, ja esam brīvi no 
privātīpašnieciskuma un alkatības. Ja 
cilvēkus un notikumus sastopam un 
pieņemam tādus, kādi tie ir un nevis 
domājam, ko no tiem varam iegūt. Tikai esot 
mēs paši, brīvi no ilūzijām,varam piedzīvot 
prieku. Tikai brīvs, Dieva žēlastības atbrīvots 
cilvēks var priecāties. Prieks dzimst no 
vienotības ar realitāti visā tās daudzveidībā. 
Tāpēc Bībele tik daudz runā par prieku, jo tā 
ir visreālistiskākā grāmata.

Īstenība, patiesība ir tā, kas dāvā prieku, kurā 
ir piepildījuma sajūta un svētības apziņa. 
Apziņa un pateicība par to, ka Dievs mums 
dāvājis savu žēlastību kā nepelnītu dāvanu 
un arvien ir mums klāt svētīdams. Apziņa par 
mīlošā Dieva klātbūtni priekam piešķir 
mūžības dimensiju. Iemesls priekam ir 
piedzīvotā Dieva žēlastība. Daba savā 
plaukumā sasniedz piepildījumu. Mēs 
atplaukstam Dieva žēlastībā un svētībā un 
tajā priecājamies. Vienmēr. 

Mācītāja Elīza Zikmane
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Kristīti
04. 04. 2010. Alfs Remess
04. 04. 2010. Maximus Remess
04. 04. 2010. Neo Remess
09. 05. 2010. Emma Emilia Ivanov
16. 05. 2010. Dairis Leimanis
Svonsijā kristīti
18. 04. 2010. Līva Grīnberga
18. 04. 2010. Paula Grīnberga
18. 04. 2010. Kristaps Grīnbergs
18. 04. 2010. Endija Vītola

Iesvētīti

16. 05. 2010. Lāsma Ostrovska
16. 05. 2010. Santa Ostrovska
16. 05. 2010. Laura Liede
16. 05. 2010. Evija Sapožkova
16. 05. 2010. Dairis Leimanis
16. 05. 2010. Mārtiņš Pundors
16. 05. 2010. Arnis Einas
30. 05. 2010. Šarlote Remese



Mīļie draudzes locekļi!

Pagājušajā pusgadā dievkalpojumu ir bijis 
vairāk nekā citgad, draudzes locekļiem un 
viesiem Londonā bijusi lielāka iespēja 
piedalīties draudzes dzīvē. Savukārt 
Rofantā, līdztekus dievkalpojumiem, reizi 
mēnesī notiek Bībeles stundas. Līdz ar 
iespējām, jaunas rosmes nes sev līdzi 
ieguldāmo darbu un atbildību, piešķir 
jaunu skatījumu uz ierastajām norisēm. 
Liels prieks par draudzes darbinieku čaklu 
un radošu kalpošanu. Ikviens ir centies 
pēc un dažreiz pat pāri savām iespējām. 
Tādēļ ikviena draudzes locekļa 
iesaistīšanās kaut it kā mazā kalpošanas 
darbā ir ārkārtīgi nozīmīga draudzes 
dzīves līdzsvarotā attīstībā un nes svētību 
kā devējam, tā saņēmējam.

Pateicība garīdzniekiem, kas piedalījušies 
mūsu dievkalpojumos un pasākumos 
prāv. Dr. Andrim Abakukam, bīsk. (LCiGB) 
Jānai Jērumai - Grīnbergai, māc. 
Viesturam Vāverem, māc. Uģim 
Brūklenem un evaņģ. Harina Brūklenei. 
Kā arī Londonas latviešu korim un  
Pēterim Svilim, kas attiecīgi Ziemsvētkos 
un Lieldienās ar mūzikas skaņām 
kuplinājuši dievkalpojumus, un, protams, 
mūsu draudzes jauniešiem, kas draudzi 
iepazīstinājuši ar jaunām dziesmām.

Liela svētība draudzei ir svētdienas skola, 
kas veicina ģimeņu iesaistīšanos draudzē. 
Tiem, kas iet iesvētes mācībā un 
gatavojas kļūt par draudzes locekļiem ir 
svarīgi, ka viņi tiek mīļi sagaidīti un 
draudzīgi uzņemti. Bija jauki, ka mācībā 
varēja piedalīties vairāki draudzes locekļi 

un dalīties ar iesvētāmajiem savā garīgās 
dzīves pieredzē. Iesvētību dienā jaunos 
draudzes locekļus sveic tie, kas iesvētīti 
iepriekšējā gadā.

Kopjama ir arī sadraudzība arī draudzes 
locekļu starpā.  Daudzējādā ziņā 
bagātinošs bija izbraukums uz 
Kenterberiju. Apmeklējām arī sakrālās 
mākslas izstādi Nacionālajā galerijā. 
Sekojot Lielajai talkai Latvijā, draudzes 
jaunieši sarīkoja sakopšanas talku 
Sv.Annas un Sv.Agneses dievnamā, kuras 
augļus var novērtēt arī citas draudzes, 
kas lieto šo dievnamu. Ir svētīgi, ka  sevi 
redzam saistībā un sadraudzībā arī ar 
citiem kristiešiem. Patīkami, ka šogad 
Draudžu dienā Straumēnos mūsu 
draudze bija kupli pārstāvēta.

Līdztekus tiešajiem pienākumiem 
draudzē, esmu iesaistīta un darbojos arī 
citās kristīgās un nacionālās 
organizācijās, Baznīcas Pārvaldē, 
Anglikāņu- Luterāņu biedrībā, LNPL, 
Baltiešu Padomē u.c. Tas palīdz veidot 
sadraudzību, sadarbības saites un dziļāku 
savstarpēju izpratni par mūsu draudzes 
un Baznīcas kalpošanu šajā zemē, citu 
Baznīcu un tautu vidū. 

Vissvarīgākā mums ikvienam un draudzei 
kopumā ir sadraudzība un cieša saikne ar 
mūsu Kungu, jo vienīgi Viņā varam rast 
patiesu mērķi un piepildījumu savai dzīvei. 
Lai Dievs svētī, ka atsaucamies Viņa 
aicinājumam un uzticīgi lietojam Viņa 
dotos žēlastības līdzekļus – Viņa Vārdu 
un Sakramentus un  pieaugam ticībā uz 
Viņu un savstarpējā mīlestībā. 
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums

Izvadīti mūžības ceļos

30. 01. 2010.  Vilnis Pētersons (17. 08. 1926. - 17. 01. 2010.)  Golders Green krematorijā
12. 04. 2010.  Voldemārs Delvigs (14. 09. 1926. - 09. 03. 2010.) Slough krematorijā !



Draudzes priekšnieces Rūtas Abakukas ziņojums

Manuprāt priecīgākā 
ziņa šajā pusgadā ir, 
ka iecere noturēt 
papildus 
dievkalpojumus 
Londonā ir 
piepildījusies un 
svētdienas skoliņa 
turpina darboties. 
Nav bijis viegli 

nokārtot to administratīvi, jo Sv. Annas un 
Sv. Agneses baznīcu lieto arī citas 
draudzes. Pateicība pienākas māc. Elīzai  
par neatlaidību izkārtošanā.

Bija patīkams Draudzes izbraukums  uz 
Kenterberiju. Esam ļoti pateicīgi par 
sirsnību un viesmīlību ar ko mums tur 
uzņēma Helga un Deivids. Ne tikai Helga 
mūs cienāja ar garšīgām pusdienām, bet 
arī nodrošināja, ka redzam 
interesantākās Kenterberijas vietas. 
Beidzām pēcpusdienu ar svētbrīdi 
Kenterberijas katedrāles kapelā. Bija ļoti 
aizkustinoši lūgt Dievu latviski katedrālē, 
kur svētceļotāji to darījušu jau tūkstoš 
gadus. 

Pagājušajā gadā diezgan lielas pūles, 
domāšana un lūgšanas bija saistītas ar 
dzīves vietas maiņu mūsu draudzes māc. 
Elīzai. Jau sen tika iecerēta ievākšanās 
jaunajā dzīvoklī Luterāņu padomes 
īpašumā Londonas centrā netālu no 
King’s Cross, bet tas īstenojās tikai 
decembrī. Mēs priecājamies, ka mācītājai 
tagad ir piemērota, droša un jauka 
dzīvesvieta, no kurienes var ērti un ātri 
aizbraukt, kur tas ir nepieciešams.

Mums ir iztrūkums budžetā un nopietni 
deldējam kapitālu. Tādēļ Draudzes 

padome nolēma paaugstināt Draudzes 
nodevu uz £20 sākot ar 2011. gadu. 
Aicinu ikkatru ziedot ar dāsnu roku, 
draudzes nākotnes darbībai ir 
nepieciešams vairāk līdzekļu.  

Draudze ir vienmēr bijusi ļoti pateicīga 
par naudu, kas tai novēlēta testamentos. 
Daudzi par to negrib domāt, bet katram ir 
svarīgi uzrakstīt testamentu. Ja nav 
testamenta, un nav piederīgo, kas dzīvo 
Anglijā, var būt samērā grūti nokartot 
formalitātes un nauda bankā var palikt 
Lielbritānijas valstij.

Lai varētu papildus naudu saņemt no 
ziedojumiem (nodokļu tiesu no tiem, kas 
maksā nodokļus), būtu nepieciešams 
iegūt tā saukto „Charity status”. Mūsu 
darbības noteikumi, pieņemti 1951. gadā, 
kas pamatojas uz Latvijas Ev. Lut. 
Baznīcas 1928. gada Satversmi, 
neapmierina Charity Commission,  - tā 
mēs ar Valdu Braidenu (Bryden) pašlaik 
rakstām statūtus angļu valodā, kas 
papildinās mūsu darbības noteikumus. 
Kad šis darbs būs pabeigts, droši vien 
būs vajadzīga ārkārtas Draudzes 
sapulce, lai pieņemtu jaunus darbības 
noteikumus.

Lai cik arī grūti ir bijis pašiem, gribam 
palīdzēt mūsu māsu draudzēm. Šogad 
nosūtījām abām māsu draudzēm - Zaļajai 
draudzei Zaļeniekos un Līvānu draudzei 
200 mārciņas. 

Sirsnīgi pateicos visiem, kas pielikuši 
roku pie darba, vai ielikuši roku kabatā un 
ziedojuši! 
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Paldies ikvienam, kas šajā gadā financiāli 
atbalstījis draudzi!  Pateicoties Jums draudze 
var pastāvēt un pildīt savu uzdevumu.

Draudzes kasē kopā tekošajā un depozītu 
kontā 31. maijā bija ap £43,000. Izdevumi vēl 
pārsniedz ieņēmumus. Nauda iet mazumā, 
bet ne tik strauji kā pagājušajā gadā! 
Iztrūkums no 2010. gada sākuma līdz maija 
beigām bija  £1,419, kas ir divreiz mazāk 
nekā pirms gada. 

Iztrūkuma samazinājuma iemesli ir vairāki, 
piemēram, mācītājai pārceļoties uz jauno 
dzīvokli pilsētas centrā samazinājās 
transporta un citas izmaksas. Priecē, ka 
draudzes locekļi ir devīgāki un atbalstījuši 
draudzi.

Salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu 
pagājušajā gadā ir pieaugušas gan 
dievkalpojumu kolektes, gan atsevišķi 
ziedojumi, gan draudzes nodevu maksājumi. 
Gandrīz puse draudzes loccekļu vēl nav 
samaksājuši šā gada draudzes nodevu.

Kopējiem spēkiem mums jācenšas, lai, ja ne 
šogad tad nākamgad, varētu līdzsvarot 
ieņēmumus un izdevumus. Tuvākajā laikā 
nevaram paļauties uz noguldījumu procentu 
celšanos, kuri pagātnē palīdzēja līdzsvarot 
draudzes budžetu.  Tādēļ lūdzam draudzes 
locekļus un atbalstītājus arī turpmāk palīdzēt 
ar ziedojumiem, lai varam veiksmīgi turpināt 
mūsu draudzes un Baznīcas darbu.

Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums

Svētdienas skoliņa

“Jēzus tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet 
bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība.”  Lk 18:16

Mēs, jaunie latvieši Londonā, vēlamies 
sniegt iespēju visām ģimenēm, kas 
atbraukušas nesen vai bijušas šeit jau 
ilgāku laiku, būt kopā svētīgā vidē – 
baznīcā, kur varam justies kā ģimene. 
Bērni ir mūsu lielākā bagātība un 
nākotne, ko mēs bērnos sējam šodien, to 
pļausim rīt.  Ir brīnišķīgi, ja apzināmies, 
ka bērniem jau agri jāstāsta par Dievu un 
jāsēj maza mīlestības un gaišuma 
sēkliņa, lai ar laiku tā izaugtu par stipru 
koku, kas uz saviem zariem var balstīt arī 
citus.

Ir jauki būt tur, kur vienmēr esi gaidīts un 
saprasts. Vai tomēr tas nav labs veids kā 
pavadīt svētdienu – kopā ar ģimeni, 
bērniem, nesteidzoties un noliekot 
ikdienas rūpes malā, lai veltītu laiku 
saviem mīļajiem un smeltos garīgu 
piepildījumu. Tapēc mīļie vecāki, aicinām 
Jūs nākt uz dievkalpojumiem aizvien 

biežāk, dodot iespēju arī bērniņiem kopā 
labi pavadīt laiku.

Līdz šim mums vēl nav izveidojusies 
stabila grupiņa un bērnu vecums ir 
atšķirīgs, kas nedaudz apgrūtina 
nodarbību gatavošanu. Tomēr esam 
paspējuši sagatavot vairākus 
apsveikumus vecākiem Lieldienās un 
Mātes dienā, dāvanas Jēzum 
Ziemassvētkos, esam paguvuši 
iemācīties kādas jaukas dziesmiņas, kur 
bērni var arī izkustēties, un pats 
galvenais, bērni ir priecīgi par kopā 
pavadīto laiku.  

Jo vairāk bērniņu nāks līdzi saviem 
vecākiem, jo stabilāka grupiņa veidosies 
un kopā būs iespējams paveikt vairāk.  
Būvēsim savu ģimeni kopā, lai tā aug liela 
un stipra, gaidīsim bērniņus uz dziesmām 
un stāstiem par Jēzu.

Lai miers ar Jums!
Svētdienas skolas skolotāja,

Lauma Lazda                                     
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Pēc dievkalpojumiem Londonā, 
izņemot Ziemsvētkus, ir sadraudzības 
brīdis pie kafijas. Ikviens ir aicināts 
līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu 
jauks cienasts!

Lūdzam pieteikties tos, kas var uzņemties kafijas vārīšanu 
kādā no dievkalpojumu reizēm.
Pieteikšanās pie Terēzes pa tel. 07788 790 952, e-pasts 
latviesudraudze@gmail.com vai pierakstoties sarakstā pie 
baznīcas ziņojumu dēļa.

Pēc dievkalpojumiem Rofantā, 
iepriekš piesakoties pie Smuidrītes pa telefonu 

01342 714 869, ir iespējams  baudīt sātīgas pusdienas.

Aicinām piedalīties 
Luterāņu Padomes 

rīkotajā kopējā 
dievkalpojumā 

3. oktobrī plkst.19.00 
Starptautiskajā luterāņu 

studentu centrā, 30 Thanet 
Street, London WC1H 9QH.

 Dievkalpojuma forma būs 
Toma Mise, kas ir atvērta kā 

pārliecinātiem ticīgajiem, gan 
meklētājiem un tiem, kas vēl 
šaubās. Tuvāka informācija 

pie draudzes mācītājas.

!

Londonā bērniem 
dievkalpojuma laikā notiek 

atsevišķas nodarbības: 
zīmēšana, iekrāsošana, bērnu 

Bībeles lasīšana.

TIEM, KAS VĒL NAV KRISTĪTI un/vai IESVĒTĪTI!!!
Nākamā gada iesvētes mācībai lūdzam pieteikties līdz šā gada 1. oktobrim 

pie draudzes macītājas, lai savlaicīgi varētu plānot mācību norisi. 
Ja esat nodomājuši nākamajā vasarā laulāties baznīcā vai kļūt par krustvecākiem, 

tagad ir īstais laiks, lai tam sagatavotos.

mailto:latviesudraudze@gmail.com
mailto:latviesudraudze@gmail.com
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Ziedojumi Brukvudas 
latviešu kapiem 

Lūdzu sūtīt uz LNPL, 72, 
Queensborough Terrace, 

London, W2 3SP ar piezīmi, ka 
ziedojums domāts kapiem.
 Čeki izrakstāmi “Latvian 
National Council in GB”

Draudzes nodeva

Godājamie draudzes locekļi!

Laipni lūdzam tos draudzes locekļus, kuri vēl 
nav nokārtojuši draudzes nodevu, ikgadējos 
maksājumus lūdzu nosūtīt draudzes kasierim:

Aivars Upmacis
10 Ash Close
Carshalton
Surrey
SM5 2AJ

Čeki rakstāmi: 
United London Latvian Lutheran Church

Nodeva 2010. gadam ir £10.

Ja vēlaties saņemt kvīti, lūdzu, čekam 
pievienot aploksni ar marku un Jūsu adresi. Ja 
pārceļaties uz citu dzīvesvietu, maināt 
telefona numuru vai e-pasta adresi, lūdzam 
paziņot draudzes priekšniecei par izmaiņām, 
lai jūs varētu saņemt draudzes apkārtrakstu 
un informāciju par norisēm draudzē.

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” 2010. g.

Nr. 4 2010. g. 29. janvārī Atskats uz Ziemsvētkiem Londonas draudzē [Terēze Bogdanova]
Nr. 14 2010. g. 3. aprīlī Atskats uz Kenterberijas braucienu [Ārija Brūniņa]

Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un tiek sniegta informācija arī par 
citiem draudzes pasākumiem

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!
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Kontaktinformācija

Draudzes adrese:

Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Rūta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom
Surrey
KT18 5EY

Tel. 01372 811 144
abakuks@ntlworld.com

 

Draudzes mācītāja:

Elīza Zikmane
Church of St. Anne & St. Agnes
Gresham Street
London
EC2V 7BX

Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
10

Aicinām uz Vasaras sarīkojumu 
Rofantā svētdien 20. jūnijā

11.30 Dievkalpojums bez dievgalda ar                       
   uzrunu bērniem
12.15-13.30 Nodarbības bērniem - māksla, 
   daba, sports
No 13.00 Pusdienas bufetes veidā
14.00 Koncerts. Piedalās Siguldas folkloras 
   kopa "Senleja" un Londonas latviešu 
   dejotāji
18.00 Ekumēniska vakara lūgšana angļu 
   valodā


