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Draudzes gana raksts
Tas Kungs ir Gars. Kur
Tā Kunga Gars, tur ir
brīvība. (2. Kor 3:17)
Vējš pūš kur
gribēdams, un tu dzirdi
viņu pūšam, bet
nezini, no kurienes
viņš nāk un kurp viņš
iet. Tāpat ir ar ikvienu,
kas piedzimis no
Gara." (Jn 3: 8)
Šogad Aizvesto piemiņas dienas
dievkalpojums iekrita Vasarsvētkos. Tas
atgādināja arī citu notikumu gadskārtas:
Latvijas valsts starptautisko atzīšanu 1921.
gadā; aizsardzības spēku iznīcināšanu,
izvešanas uz Sibīriju, vācu okupācijas
sākumu 1941. gadā; puču Maskavā, kas
pavēra ceļu Latvijas neatkarības atzīšanai
1991. gadā. Pasaules un laikmetu vēji un
viesuļi ir brāzušies pāri mūsu dzimtenei
daudzus aizraudami līdz. Vēji no kuriem
mēģināts patverties, locīties līdzi vai stāties
pretim. Izvēles bijušas dažādas. Varbūt ne tik
vētraini pasaules notikumu un noskaņojumu
vēji arī tagad ietekmē kā tautu, sabiedrību, tā
ikvienu no mums. Vai to priekšā esam
bezpalīdzīgi, katras pūsmas svaidīti šurp vai
turp? Nebūt ne!
Jo mūsos ir kāda cita dvaša, elpa, kustība,
vējš, proti, Dieva Gars. Ne tas, kas pūš pāri,
bet kas mūs sakustina no iekšienes. Senajās
Bībeles valodās ar vienu un to pašu vārdu
apzīmēts vējš, brāzma, elpa, gars. Kaut kas
no tā ir arī latviešu valodā, no vienas saknes
nāk vārdi ‚dvest‘, ‚dvēsele‘, ‚dvesma‘. Dieva
klātbūtne un darbība mūsu dzīvē ir salīdzināta
ar elpu, ar vēju, kas neredzamā veidā
caurauž un uztur mūsu dzīvību. Gars, dvēsele
ir tik netverami, un tomēr tieši tie ir mūsu

būtības kodols, kas nosaka mūsu virzību un
rīcību.
Gars ir kustība, tas var uzpūst kā liesmu,
saviļņot, sapurināt, likt kā stabulei vai
dziesmai skanēt. Nākdams no
neaptveramiem plašumiem, tas mums
pieskaras, kā vējš. Vējš ir brīvības simbols,
vējš nav satverams, ieslogāms, kontrolējams.
Zīmīgi, ka dzimtenē apspiestības gados par
tautas neoficiālu himnu kļuva tautasdziesma
„Pūt, vējiņi“, kas bija kā iekšējās brīvības
apliecinājums. Un Gara spēks bija tas, kas
lika sakustēties, sacelties pret pasaules
straumēm un vējiem, spilgts piemērs tam bija
1991. gada barikādes.
Dieva Gara pieskārienu un vadību vēl jo
vairāk esam jutuši katrs savā kristieša un
draudzes dzīvē. Dieva Gars rada, iedveš un
uztur ticību, kas, arī šķietami netverama, mūs
aicina, dara stiprus, izved cauri
pārbaudījumiem. Dod drosmi stāties pretim
izaicinājumiem, staigāt neiemītas takas,
uzticoties Dieva mīlestībai, kas atklājusies
Jēzū Kristū. Dieva Gars mūs ieved un pulcina
draudzē, atjauno, liek atdzimt mūžīgajā
dzīvībā caur kristību. Kristīgie nes sevī Dieva
Garu un tā doto brīvību, brīvību no nāves un
grēka varas, no tā, kas šķir no Dieva. Brīvību,
kam ir mūžības plašums un Kristus mīlestības
dziļums.
Ieklausīsimies un sekosim Svētā Gara,
Patiesības un Dzīvības Gara balsij, lai augtu
brīvībā kalpot. Tad mums nebūs jāpakļaujas
kārtējiem pasaules vējiem, bet tieši otrādi caur mums, caur draudzi Dieva Gars var
sakustināt lietas arī citos un apkārtējā
sabiedrībā. Neparedzami, pārsteidzoši,
dzīvinoši!
Māc. Elīza Zikmane

Notikumi nākamajā pusgadā
JŪNIJĀ
Rofantā

Svētdien, 26. jūnijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu
Seko Vasaras sarīkojums (sk. 10.lpp)

JŪLIJĀ
Brukvudā

Svētdien, 3. jūlijā plkst. 12.00 Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki

Londonā

Svētdien, 10. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 17. jūlijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā

Svētdien, 31. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

AUGUSTĀ
Londonā

Svētdien, 14. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Rofantā

Svētdien, 21. augustā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien 28. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums

SEPTEMBRĪ
Londonā

Svētdien, 11. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 18. septembrī plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā

Svētdien 25. septembrī plkst. 14.00 Zviedru baznīcā*
Dievkalpojums ar dievgaldu

* Zviedru baznīca, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
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, 9. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Sestdien, 15. oktobrī plkst. 14.30
Pļaujas svētku dievkalpojums.
Piedalīsies Straumēnu koris

Londonā

Svētdien 23. oktobrī plkst. 14.00 Zviedru baznīcā*
Dievkalpojums

Londonā

Svētdien, 30. oktobrī plkst. 15.00 Norvēģu baznīcā**
Kopējs Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā ar citām draudzēm
NOVEMBRĪ

Rofantā

Svētdien, 6. novembrī plkst. 11.30
Lāčplēša dienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 13. novembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Piektdien, 18. novembrī 18.30 (Vieta tiks izziņota vēlāk)
Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā

Brukvudā

Svētdien, 20. novembrī plkst. 12.00 Brukvudas latviešu kapos
Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis

Londonā

Svētdien, 27. novembrī plkst. 14.00
1. Adventa dievkalpojums
DECEMBRĪ

Rofantā

Svētdien, 4. decembrī plkst. 11.30
2. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā

Sestdien, 10. decembrī plkst. 14.00
3. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 11. decembrī 13.00 ***DVF namā
Latviešu skolas eglītes sarīkojums

Londonā

Sestdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Rofantā

Pirmdien, 26. decembrī plkst. 11.30
2. Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

* Zviedru baznīca, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
**Norvēģu baznīca, 1.St.Olav's Square, Albion Street, Rotherhithe London SE16 7JB
*** DVF Nams, 72 Queensborough Terrace, London, W2 3SH

3

Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!

Ziemsvētkos un Lielajā piektdienā dziedāja
Londonas latviešu koris, esam baudījuši arī
Reiņa un Ligitas Zariņu klavierspēli un Ilzes
Ikšes flautas skanējumu. Lieldienās pēc
dievkalpojumiem un svētdienas skolas,
bērniem notika nodarbības arī tautiskajās
tradīcijās.

Atkal aizritējis spraigs draudzes darba
posms. Svinēti dievkalpojumi, notikušas
Bībeles stundas, lūgšanas, iesvētes mācības;
ticības mācība latviešu skolā.
Dievkalpojumos man palīdzējis un
nepieciešamības gadījumā aizvietojis
prāvests Dr. Andris Abakuks.

Mūsu rūpju lokā ir ne tikai valodas un kultūras
uzturēšana, bet arī domas par to kā palīdzēt
tautiešiem, kas nonākuši grūtībās. Sociālo
problēmu latviešu vidū ir daudz, bieži tās iet
roku rokā ar dvēseles krīzēm. Pašlaik
draudze ir pārdomu un lūgšanu posmā,
izvērtējot kādā virzienā veidot diakonijas
darbu.

Londonā esam baudījuši vācu baznīcas
(Christuskirche) viesmīlību, savukārt rudenī
paredzēti divi dievkalpojumi Zviedru baznīcā,
kur arī kādreiz latvieši ir noturējuši
dievkalpojumus un pasākumus. Blakus
praktiskiem apsvērumiem domājot par
draudzes mājvietu nākotnē, tas ir
atgādinajums par Latvijas luterisma identitāti,
kas veidojusies gan vācu, gan zviedru
Baznīcu ietekmē. Ne tikai pirmo latviešu
archibīskapu Kārli Irbi, bet arī mūsu
pašreizējo archibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti
ir konsekrējuši zviedru bīskapi.
Archibīskaps šogad vairākkārt viesojās šajā
zemē, apmeklēja Rietumanglijas-Velsas
draudzi, piedalījās Sinodē Rofantā, Eiropas
Luterāņu Baznīcu konferencē Londonā un
rudenī dosies uz Anglikāņu un Ziemeļeiropas
luterāņu Baznīcu vadītāju sanāksmi Kārdifā.
Mūsu Baznīca cenšas nostiprināt un attīstīt
saites ar citām Baznīcām, apzinādamies sevi
kā daļu no lielās Kristus saimes. Ekumēniskā
sadarbība vietējā mērogā ir daļa no manas
kalpošanas.

Ar bēdām un rūpēm esam sastapušies arī
pašā draudzē. Sāpīgs trieciens bija draudzes
padomes locekles Laimas Speakman–Brown
pēkšņā aiziešana mūžībā. Skumju un
pateicības pilna bija atvadīšanās, ar apbrīnu
par to, ko viņa savā mūžā bija paguvusi
paveikt un ka spējusi atstāt gaišas pēdas tik
daudzu cilvēku dzīvē. Mūžībā aizvadīta arī
ilggadīgā un uzticīgā draudzes locekle Irma
Janševska. Līdzās atvadām draudzē esam
piedzīvojusi arī sagaidīšanas prieku, ir ne
tikai kristītie un iesvētītie, bet arī
jaundzimušie draudzes locekļu ģimenēs,
rudenī pasaulē nāca Pauls Paulauskis un
Elīza Anna Kalniņa, šopavasar - Šarlote
Šlegelmilha un Gustavs Mucenieks. Lai Dievs
svētī viņu mūža gājumu, vecākus un
ģimenes!

Savukārt kopēju kalpošanu un sadraudzību
mūsus pašu Baznīcā vislabāk piedzīvojam
Sinodē un Draudžu dienā. Svētīga bija
draudzes ekskursija uz Bristoli un
piedalīšanās dievkalpojumā vietējā latviešu
draudzē, kas bija par stiprinājumu gan
bristoliešiem, gan viesiem.

Tikai pateicoties draudzes locekļiem, viņu
pašaisliedzīgajai kalpošanai, mūsu draudze
var pastāvēt, attīstīties un Dieva žēlastības
spēkā iet pretim nākotnei. Paldies draudzes
valdei, padomei, un ikvienam, kas pielicis
roku draudzes darbam. Lai Dievs arī turpmāk
svētī jūsu kalpošanu!

Mūsu draudze ir arī daļa no latviešu
sabiedrības. Vienmēr priecājamies par
muzikāliem kuplinājumiem dievkalpojumos,
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Lūgšana
Nāc, Svētais Gars,
nāc Tu, ko es neredzu,
bet kas māci man redzēt.
Nāc Tu, ko es nedzirdu,
bet kas atver man ausis.
Nāc Tu, kā ce#us es nepazīstu,
bet kas paver plašumu manā priekšā.
Nāc Tu, ko es nejūtu,
bet kas esi visas mīlestības avots.
Nāc Tu, kā seju es vēl neesmu uzlūkojis,
bet kas atklājies katrā cilvēkā.
Nāc Tu, ko es neprotu nosaukt,
bet kas katrai būtnei dod tās vārdu.
Nāc, Svētais Gars,
Dieva elpa, brīvības vējš!
Nāc, Mani vadi,
nāc, piepildi mani!

Kristīti

Iesvētīti

09.04.11. Ieva Sutkute
08.05.11. Gita Vītola (Svonsijā)
29.05.11. Jānis Ādams
29.05.11. Everita Berķe
29.05.11. Ieva Reimartuse
29.05.11. Aija Rozenberga
29.05.11. Mārtiņš Sprancis
29.05.11. Mareks Šlegelmilhs
29.05.11. Miks Francis Zivtiņš

08.05.11. Gita Vītola (Svonsijā)
29.05.11. Jānis Ādams
29.05.11. Roberts Ārgalis
29.05.11. Everita Berķe
29.05.11. Baiba Kāpiņa
29.05.11. Ieva Reimartuse
29.05.11. Aija Rozenberga
29.05.11. Mārtiņš Sprancis
29.05.11. Mareks Šlegelmilhs

Izvadīti mūžības ceļos
11.03.11. Laima Speakman-Brown (12. 01. 1952.- 21. 02. 2011.)
St Mary of Nazareth baznīcā, West Wickham un Beckenham krematorijā
( J. Jēruma – Grīnberga un Merv McKinney)
19.04.11. Irma Janševska (02. 02. 1920.- 09. 04. 2011.)
izvadīta un apbedīta Redstone kapsētā Redhill, (E. Zikmane)
!
26.05.11. Genādijs Dolgovs (04. 11. 1946.- 13. 05. 2011.)
Guildford krematorijā, (E. Zikmane)
24.04.11. Pēteris Kipluks (Pelnu urnas novietošana Rofantas dievnamā, Dr. A. Abakuks)
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Draudzes priekšnieces Rūtas Abakukas ziņojums

Daudz kas Draudzes
dzīvē turpinās ierastās
sliedēs. Katru
pirmdienas vakaru
notiek lūgšanas sv.
Annas un sv. Agneses
baznīcā, Terēze
Bogdānova tās
arī izsūta pa e pastu
tiem, kas vēlas
piedalīties neklātienē. Tagad ir vairāk nekā
gads, kopš mums ir divi dievkalpojumi
mēnesī Londonā – un tas vairs neizliekas
neparasti.

It has been a long time since anything has
been written in English in our newsletter.
However, I am aware of the help we have
from non-Latvian speaking members in
our congregation, as well as the many
supporters of our church with links to our
congregation. I am especially grateful to
Valda and David Bryden who helped
rewrite the constitution of our Church to
satisfy Charity Commission requirements.
We (United London Latvian Lutheran
Church) are now a registered charity and
our number is 1141677.

Varu ar prieku paziņot, ka esam sekmīgi
īstenojuši Draudzes vēlmi iegūt labdarības
organizācijas, Charity, statusu. Kopā ar
Valdu Bryden un viņas vīru Deividu
uzrakstījām jaunus statūtus angļu valodā, lai
apmierinātu Charity Commission. Draudzes
padome tos pieņēma Ārkārtas Draudzes
sapulcē 2010. gada 10. oktobrī. Šī gada 4.
maijā saņēmām ziņu, ka viss sekmīgi
panākts. Esam registrēti kā United London
Latvian Lutheran Church ar numuru 1141677.

I am grateful to those who are involved
with Rowfant, which is dear to our hearts
and gives us the opportunity to use the
church building, grounds and house in a
variety of ways. We sincerely hope for
your continued support.
For instance, there was a lovely
atmosphere at Easter at Rowfant. There
was a congregation of about ninety, thirty
of them children. Children were able to
learn about the importance and meaning of
Easter during Sunday School and then
about the Latvian traditions associated
with it in the afternoon.
We look forward to seeing many of you
again on Sunday June 26th for the Summer
Festival. There will be a Church service at
11:30, with a buffet starting at lunchtime
and continuing throughout the day. In the
afternoon there will be a concert, with a
Latvian choir from Mansfield
participating, as well as the London
Latvian Choir and the London Latvian
Folk Dance group.
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Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
Paldies ikvienam, kas financiāli atbalstījis
draudzi. Pateicoties Jums draudze var
pastāvēt un pildīt savu uzdevumu.

draudzes darbu. Bet gandrīz puse draudzes
locekļu vēl nav samaksājuši šā gada draudzes
nodevu. Tagad, kad draudze ir ieguvusi
labdarības organizācijas statusu, nakamais
solis ir Gift Aid lietu sakārtošana, lai draudze
papildus varētu iegūt nodokļu atmaksu no
reģistrētajiem ziedojumiem.

Draudzes kasē kopā tekošajā un depozītu
kontā maija beigās bija ap £39,000. Izdevumi
vēl pārsniedz ieņēmumus un nauda tā pat iet
mazumā. Iztrūkums no 2011. gada sākuma
līdz maija beigām bija ap £1,500. Iztrūkums
līdz gada beigām ir atkal paredzēts ap £5,000
(pagājušajā gadā iztrūkums bija £4,887).
Noguldījumu augļi vispārējās financiālas
krīzes apstākļos vēl joprojām ir ļoti mazi.

Arī dievkalpojumu kolektes un citi ziedojumi ir
nozīmīgs ienākumu avots. Paldies visiem
ziedotājiem, kas dāsni un no sirds devuši savu
artavu draudzes kalpošanā. Mums jācenšas
samazināt šā gada paradzēto iztrūkumu un
nākamgad pēc iespējas līdzvarot ieņēmumus
un izdevumus. Tādēļ lūdzam draudzes
locekļus un atbalstītajus arī turpmāk palīdzēt
ar ziedojumiem, lai draudze varētu pastāvēt
un veiksmīgi turpināt savu darbu un īstenot
Dieva doto uzdevumu.

Viens labums, nodevas ieņēmumi,
salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu
pagājušajā gadā, gan ir vairāk; līdz maija
beigām bija saņemts £1,110 (2010. gadā
attiecīgajā laika posmā £790). Šogad
palielinātā nodeva vairāk palīdz uzturēt mūsu

Svētdienas skoliņa
Nu jau otro gadu latviešu draudzē Londonā
sekmīgi darbojas svētdienas skola. Šajā pusgadā
mūs apciemojuši vairāki jauni bērni un arī
patstāvīgo skoliņas bērnu skaits pieaudzis.
Vidējais bērnu vecums joprojām 3-5 gadi, tomēr
aizvien biežāk uz nodarbībām nāk vecāki, 7-10
gadus veci, bērni. Nodarbības vada skolotājas
Lauma Lazda un Ieva Nīcmane, izmantojot LELB
Svētdienas skolu nozares izdotās gramatas.

bērniem tie noteikti nebūtu bijuši tik dzīvi un prieka
pilni svētki.
Šogad pirmo reizi svētdienas skolas bērni
uzstājās draudzes priekšā ar apsveikumu
iesvētībās: kā veltījumu šī gada iesvētāmajiem
dziedāja dziesmu, un sveica iesvētāmos ar
ziediem un pašu darinātām kartiņām.
Mums pievienojušās vairākas jaunās māmiņas ar
bērniņiem līdz 1.5 gada vecumam, mēs kopā ar
Lieni Paulausku, kas pati ir jaunā māmiņa, esam
nolēmušas izveidot bēbīšu stūrīti, lai mūsu
mazākajiem būtu ērtas rotaļas nodarbības laikā,
un lielākie bērni varētu netraucēti nodoties spēlēm
un stāstiem par Jēzu. Protams, telpa nodarbībai
Sv. Annas un Agneses baznīcā ir ļoti maza, tāpēc
mums vienmēr ir ļoti mīļi jāsarūmējas tajā plecu
pie pleca. Vēlos uzrunāt vecākus, kuru bérni nu
jau izaugusi no grabulīšiem, vai tiem, kuriem
mājās atrodas kāds lieks - katra mantiņa, ko jūs
varat un vēlaties dāvināt bēbīšu stūrītim, būs ļoti
noderīga. To varat atnest uz draudzi
dievkalpojumá un atdot skolotājām Laumai, Ievai
vai Lienei.

Šajā pusgadā nodarbībās esam ieviesušas
jauninājumus: dažādas spēles, mazas, šūtas
pirkstu lellītes Bībeles stāstiem, lai bērniem katra
nodarbiba būtu aizraujošs un atmiņā paliekošs
piedzīvojums. Bērniem pēc nodarbībām tiek doti
izdales materiāli, ar ko darboties mājās, kopā ar
vecākiem. Par nodarbības saturu un pārrunātajām
tēmām informējam vecākus regulāri sūtot epastus, tāpēc, lūdzu rakstiet uz
laumalazda@gmail.com.
Bērniem bija brīnišķīga sadraudzība Rofantā
Lieldienu pasākumā, kur piedalījās ap 30 bērnu.
Dievkalpojuma laikā notika svētdienas skolas
nodarbība, kur bērni gan latviski, gan angliski
stāstíja, ko viņi zin par Jēzu un kāda ir Viņa
nozīme bērnu dzīvē. Tam sekoja olu krāsošana,
dažādas Lieldienu spēles un stafetes, ko
organizēja Anita Rulle un Ārija Brūniņa. Tā bija
brīnišķīga diena visām paaudzēm kopā, bez

Gaidīsim katru mazo priecāties ar mums kopā par
labo ziņu, ko mums atnesis Jēzus!
Svētdienas skolas skolotāja,Lauma Lazda
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Paziņojumi

!

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.

Aicinām piedalīties
Starptautiskajā luterāņu
studentu centrā rīkotajā
kopējā dievkalpojumā
2. oktobrī plkst.18.00
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.

Pēc dievkalpojumiem Rofantā,
iepriekš piesakoties (angliski) pa e-pastu
john.pope@rowfanthouse.co.uk vai telefonu
01342 859 933, ir iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

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.
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Ziedojumi Brukvudas
latviešu kapiem

Draudzes nodeva
Godājamie draudzes locek&i!
Laipni lūdzam tos draudzes locek&us, kuri vēl nav
nokārtojuši draudzes nodevu, ikgadējos maksājumus
lūdzu nosūtīt draudzes kasierim:
'
'
'
'
'

Aivars Upmacis
10 Ash Close
Carshalton
Surrey
SM5 2AJ

Lūdzu sūtīt uz LNPL, 72,
Queensborough Terrace,
London, W2 3SP ar piezīmi, ka
ziedojums domāts kapiem.
Čeki izrakstāmi “Latvian
National Council in GB”

!

Čeki rakstāmi:
United London Latvian Lutheran Church
Nodeva 2011. gadam ir £20.

Katru pirmdienu plkst. 19.00 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!
Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” 2011. g.
Nr. 10. 2011.g. 5. martā. Laima Spīkmane-Brauna [Aivars Sinka]
Anglija bij atvērta, atslēg' nebij nolauzta [Ligita Kovtuna]
Nr. 11. 2011.g. 12. martā. Archibīskaps Rozītis Lielbritānijā šī gada maijā
[Prāv. Dr. Andris Abakuks]
Nr. 14. 2011.g. 2. aprīlī. Rofantas Saimnieciskās sabiedrības gada sapulce [RA]
Nr. 21. 2011.g. 28. maijā. Rietumanglijas un Velsas latviešu luterāņu draudzes
[Mag. paed. Vera Rozīte]
Nr. 22. 2011.g. 4. jūnijs. Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā 62. Sinode un Draudžu
dienas [Mag. paed. Vera Rozīte]
Nr. 23. 2011.g. 11 jūnijs. Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritānijā 62. Sinode un Draudžu
dienas [Mag. paed. Vera Rozīte]
Turpināts no BL Nr. 22.
Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un tiek sniegta informācija
arī par citiem draudzes pasākumiem
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Aicinām uz Vasaras sarīkojumu
Rofantā svētdien 26. jūnijā
11.30 Dievkalpojums ar dievgaldu
12.00 Sāks darboties tirdziņš un bufetes galds
14.00 Koncerts. Piedalās:
Mansfīldas Latviešu kamerkoris “Novadi”
(Vadītājs Helmuts Feldmanis)
!
Londonas Latviešu koris
(Vadītāja Lilija Zobens)
Londonas dejotāji
(Vadītājs Viktors Grigulis)
Iebraukšanas maksa uz pasākumu £5 par mašīnu.

Kontaktinformācija
Draudzes adrese:
Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Draudzes mācītāja:

Rūta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom
Surrey
KT18 5EY

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

Tel. 01372 811 144
abakuks@ntlworld.com

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

www.draudze.org.uk
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