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Brāļi, es nedomāju 
par sevi, ka esmu jau 
ieguvis, bet vienu 
gan – aizmirsdams 
to, kas aiz muguras, 
un tiekdamies pēc tā, 
kas priekšā, es 
dzenos uz mērķi – 
iegūt balvu, uz kuru 
Dievs aicina augšup 
Kristū Jēzū. 
Bet vienīgi no tā, ko 

esam sasnieguši, neatkāpsimies ne soli. 
(Fil. 3:13, 14, 16)

Pārmaiņu laiki ietver vētīšanu. Ko atstājam 
aiz muguras, ko paturam kā sasniegumu, un 
galvenais- uz kādu mērķi dodamies? 
Londonā pārceļoties uz citu dievnamu bija 
jāšķiro mantas, ko ņemt līdzi uz jauno vietu, 
kas tur būs nepieciešams, kas nevajadzīgs 
un noderīgs kādam citam. Tas lika 
aizdomāties arī par garīgo dzīvi, ko mēs 
vēlamies aizmirst, ko atcerēties, kurp ejam 
kā draudze ar savu kalpošanu un kā 
atsevišķi draudzes locekļi.

Dzīve nevar iet uz priekšu, ja pagātni 
neatstājam aiz muguras. Lai ieietu jaunā 
attīstības posmā, no kaut kā ir jāatbrīvojas, 
lai dotu vietu jaunām iespējām. Bet ne viss 
no pagātnes ir jāatmet, kaut kas no pagātnes 
dzīvo arī šodienā, veidojot pieredzes pamatu 
augšanai nākotnē. 

Veselīga cilvēka un draudzes attīstība ir 
līdzsvars starp atcerēšanos un aizmiršanu. 
Katram no mums un visiem kopā ir svarīgi 
apzināties, ka Dievs nav vienīgi sākums, no 
kura mēs nākam, bet arī mūsu nākotne, 
mūsu galamērķis. Viņš ir tikpat daudz jaunā, 
kā senā radītājs. 

Pāvils runā par aizmiršanu. Aizmirst var 
dažādi. Aizmirstam informāciju, jo galvā par 
maz vietas. ‘Aizmirstam’, ja atmiņas ir pārāk 
smagas un sāpīgas. Bet varam arī nest savu 
sāpju un grēku nastu Dieva priekšā un 
saņemt piedošanu un dziedināšanu. Atzīstot 
savu vainu, mēs varam ar to dzīvot, jo tā ir 
aizmirsta mūžībā. Piedošana ir augstākā 
aizmiršanas forma.

Mēs ne tikai atstājam pagātnē, mēs arī 
saglabājam, ne tikai aizmirstam, bet arī 
atceramies. Mūsu pieredze ir ne tikai grēki, 
bet arī Dieva žēlastība, tas kā Viņš mūs 
veidojis un vadījis. Nespēja atcerēties ir 
tikpat iznīcinoša, kā nespēja aizmirst. 
Pagātne veido mūsu saknes, pieredzes 
kopumu.

Pāvils dzenas pēc tā, kas priekšā. Kas mums 
ir priekšā? Kad to jautājam, tas atgādina, ka 
kādu dienu mēs tiksim aizmirsti. Bailes 
aizmirst lielā mērā ir bailes tik aizmirstam. 
Tāpēc tiek celti mauzoleji, veidoti piemiņas 
fondi, bet pasaulē tas daudz ko nemaina.
Kas mūs var pasargāt no aizmirstības? Tikai 
tas, ka Kāds mūs pazina no mūžības un ka 
Kāds mūs atcerēsies mūžībā. Mes nevaram 
tik aizmirsti, jo mūs pazīst mūžībā, kas ir pāri 
pagātnei un nākotnei.

Lai arī mēs nevaram tik aizmirsti, mēs varam 
aizmirst paši sevi, proti, tieši to, ka mūs 
pazīst un atceras. Ir svarīgi neaizmirst, ka 
mēs katrs esam neatkārtojama, mūžībā 
vērtīga un mīlēta būtne. 

Lai atstājam pagātnei un aizmirstam to, kam 
jātop aizmirstam un dodamies uz priekšu uz 
to, kas izsaka mūsu patieso būtību – Dieva 
līdzību un kas nevar zust. Pretīm Dievam, 
kas mūs pazīst un ik mirkli atceras, mīl ar 
mūžīgu mīlestību un dāvājis mūžīgo dzīvību.

Draudzes gana raksts
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                                    JŪNIJĀ

Rofantā Svētdien, 30. jūnijā plkst. 11.30 
Dievkalpojums ar dievgaldu

                                    JŪLIJĀ

Brukvudā Svētdien, 7. jūlijā plkst. 12.00
Kapu svētki Brukvudas latviešu kapos

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

Rofantā Svētdien, 21. jūlijā plkst. 11.30 
Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Svētdien, 28. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums 
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

                                    AUGUSTĀ

Londonā Svētdien 25. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

                                   SEPTEMBRĪ

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

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

Londonā Svētdien 22. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ģimenēm, bērnu un pieaugušo iepazīšanās ar to, kas atrodas 
un notiek dievnamā *

   Notikumi nākamajā pusgadā

Dievkalpojumus vada Draudzes māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi

Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, ja nav norādīts vai izziņots citādi
Adrese: Ulrika Eleonora Swedish Church, 6-11 Harcourt Street, London W1H 4AG

 * Tuvāka informācija sekos mājas lapā www.draudze.org.uk u.c.

http://www.draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk
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                                    OKTOBRĪ

Rofantā Svētdien, 6. oktobrī plkst. 11.30
Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu, 
pateicībā par latviešu 60 gadiem Rofantas muižā

Londonā Svētdien 13. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien 27. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums pieminot izcilo diplomātu, sabiedrisko un baznīcas 
darbinieku Kārli Zariņu. Rīko draudze sadarbībā ar Latvijas vēstniecību.*

Londonā Ceturtdien, 31. oktobrī plkst. 19.00
Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā kopā ar citām 
luterāņu draudzēm

                                    NOVEMBRĪ

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

Londonā Pirmdien, 18. novembrī (Laiks un vieta tiks izziņoti vēlāk)
Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā

Rofantā Svētdien, 24. novembrī plkst. 11.30
Mūžības svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

                                    DECEMBRĪ

Londonā Svētdien, 8. decembrī plkst. 14.00
Adventa dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Otrdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

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

* Tuvāka informācija sekos mājas lapā www.draudze.org.uk u.c.

                                       

http://www.draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk


Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums

Mīļie draudzes locekļi!

Pēdējā pusgadā draudze ir piedzīvojusi īpašu 
Dieva vadību un žēlastību.  Tas ir bijis 
nopietna darba, pārmaiņu un svētības laiks. 
Draudzes valde ir čakli un atbildīgi strādājusi. 
Papildus ierastajam draudzes dzīves ritmam 
ar dievkalpojumiem, lūgšanām, iesvētes 
mācībām, Bībeles stundām, svētdienas skolu 
utt. bija jākārto pārcelšanās jautājumi. 

Esam atvadījušies no Sv. Annas un Sv. 
Agneses baznīcas, un sākuši iejusties 
Zviedru baznīcā, kur tiekam laipni uzņemti. 
Tur jau notikuši vairāki dievkalpojumi, arī 
kristības un iesvētības, ir vairāk telpas 
svētdienas skolai. Kā bērniem, tā 
pieaugušajiem ir pamazām jāiepazīst 
dievnams. Esam iecerējuši īpašu 
dievkalpojumu ģimenēm, kurā lielie un mazie 
noskaidros, kas un kāpēc atrodas un notiek 
dievnamā. Pārcelšanās ir labs pamudinājums 
īstenot pārmaiņas draudzes dzīvē. Būšu 
priecīga saņemt jūsu ieteikumus!

Priecājamies par bērniem, kas ienāk mūsu 
vidū un skumstam, kad kāds aiziet mūžības 
ceļos. Nesen atvadījāmies no uzticīgās 
draudzes locekles un darbinieces Veltas 
Namnieces.

Šogad pagāja 50 gadi, kopš mūžībā 
aizsaukts sūtnis, sabiedriskais un baznīcas 
darbinieks Kārlis Zariņš. Viņu pieminot 
draudze sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ir 
iecerējusi dievkalpojumu un sarīkojumu 
oktobrī Zviedru baznīcā, kur savā laikā pats 
Zariņš ir rīkojis dažādus sarīkojumus 
latviešiem. 

Draudze vienmēr bijusi daļa no latviešu 
sabiedrības. Līdz šim esam bijuši iesaistīti 
Londonas latviešu skolā nodrošinot Ticības 
mācību. Būtu skumji, ja šī tradīcija būtu 
jāpārtrauc tādēļ, ka nav neviena, kas vēlētos 
uzņemties šo kalpošanu. Mācību materiāli ir 
gatavi lietošanai, lūdzam atsaukties tos, kas 
gribētu mācīt Ticības mācību latviešu skolā.

Izvērtējot situāciju un dievlūdzēju skaitu visās 
dievkalpojumu vietās, draudzes valde nolēma 
mazliet samazināt dievkalpojumu skaitu 
Rofantā, un Mirušo piemiņas dienu neatzīmēt 
Brukvudas kapos, bet Rofantas dievnamā. 
Pārmaiņas skārušas arī Rofantu. Liels 
zaudējums draudzei bija Ārijas Brūniņas 
aiziešana no Rofantas. Esam pateicīgi par 
viņas nesavtīgo kalpošanu un vēlam viņai 
Dieva svētību tālākajās gaitās! Rofantas 
mājai tagad ir jauna vadība, cerams, ka 
Rofanta atkopsies no krīzes. 

Šogad paiet 60 gadi, kopš latvieši ienākuši 
Rofantā, to atcerēsimies Pļaujas svētku 
dievkalpojumā. Maija sākumā Rofantā notika 
draudzes nometne, kurā mēģinājām atklāt, 
kādas Svētā Gara dāvanas un spējas Dievs 
katram no mums devis draudzes darba un 
uzdevumu veikšanai. Teksti, ko aplūkojām 
Jānas Jērumas–Grīnbergas vadībā, bija no 
Rom.12.nod., Kor.12. nod. par draudzi kā 
Kristus ķermeni, kurā mēs, kristieši, esam 
locekļi. No turienes nāk apzīmējums 
„draudzes loceklis“. Ja Tu esi draudzes 
loceklis, arī Tev ir vērts padomāt, kur es esmu 
šajā organismā, kādu uzdevumu es veicu 
Kristus ķermenī?
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Izvadīti mūžības ceļos

17.12.12.  Irēna Fandejeva (dz.Henrici) (29.12.1934. Rīgā- 9.12.2012. Londonā) 
	
        St. Marylebone krematorijā
07. 06.13. Velta Namnieks (dz. Rožukalns) (20.06.1927. Sloka—14.05.2013. Gravesend) 
	
        Medway krematorijā !



Kristīti
06. 04.13. Rebeka Andrejeva (Bristolē)
06. 04.13. Evija Vēze (Bristolē)
06. 04.13. Kristaps Broks (Bristolē)
26. 05.13. Zane Prauliņa

Iesvētīti
06. 04.13. Rebeka Andrejeva (Bristolē)
06. 04.13. Evija Vēze (Bristolē)
06. 04.13. Kristaps Broks (Bristolē)
26. 05.13. Līva Aumeistere
26. 05.13. Inese Kurbe
26. 05.13. Arita Mazlazdiņa 
26. 05.13. Evija Pelce
26. 05.13. Zane Prauliņa
26. 05.13. Rihards Kols
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Draudzes nometne “Dieva dāvanas” Rofantā
4. un 5. maijā Rofantas muižā pulcējāmies, lai 
draudzes nometnē svinētu “Dieva dāvanas”. Kur 
divas dienas, piecpadsmit nometnieku pulkā, 
baudījam dabu un Dieva mīlestību. 

Sestdienas rīts iesākās ar nometnes dalībnieku 
iepazīšanos un iekārtošanos muižas istabiņās, 
kam sekoja pusdienas Rofantas virtuvē. Drīz 
mēs devāmies un Bībeles stundu, ko vadīja 
macītāja Jāna-Jēruma Grīnberga. Grupa tika 
sadalīta divās daļās un caur evaņģēlijiem mums 
bija jāizprot Dieva garīgās dāvanas, kas parādās 
tik daudzās atklāsmēs. Šis viennozīmīgi lika 
mums apdomāt mūsu pašu talantus un spēku, 
un ko tieši Dievs ir dāvājis katram mums kā 
indivīdam, radot tik dažādu un vispusīgu 
sabiedrību, kur katra dāvana papildina viena 
otru. Pēc nodarbības visi devāmies uz kafijas 
pauzi, kur baudījam savestos kārumus.

Vakara daļā prāvests Dr. Andris Abakuks ar sievu 
Rūtu sniedza prezentāciju par piedzīvoto 
ceļojumu Izraēlā. Caur bildēm un stāstiem 
varējām vairāk izprast mūsu Kunga Jēzus 
Kristus ceļu Svētajā zemē, kaut nedaudz sajust 
savu klātbūtni vidē, kas bijusi par liecinieci Dieva 
brīnumiem un dāvanām. Prezentācijas laikā, 
vakaram satumstot, aiz loga mirdzēja 
visskaistākais saulriets, kādu bijām redzējuši. 
Dievs bija ar mums un viņs parādījās 
visskaistākajās krāsās. 

Šo dienu noslēdzām ar dziesmām no baznīcas 
grāmatas nometnes dalībnieka Deivida Klārka 

klavierspēles pavadījumā. Turpinādami sarunas 
Rofantas bārā, pēc tik skaistas un piepildītas 
dienas, bija pienācis laiks doties pie miera, lai ar 
jaunu sparu baudītu, ko nesīs svētdiena.

Rīts iesākās ar kopīgām brokastīm, kam sekoja 
nometnes dalībnieces Helgas Cukures vadītais 
klusuma brīdis, kas attīrīja domas un prātu, lai 
sevī ielaistu dievišķo mieru un svētību. Tad 
sekoja ekskursija pa Rofantas muižu, ko vadīja 
Pēteris Pētersons, kas vēl un vēl sniedza mums 
iespēju kavēties skaistajā Rofantas dabā, 
priecinot ar ziedošo magnolijas koku, mieru 
izstarojošo dīķi un trallinošo putnu balsim. 

Pavisam drīz cilvēki sāka pulcēties uz 
dievkalpojumu. Dievkalpojuma laikā mums 
visiem nometniekiem bija iespēja pārdomāt šīs 
skaistās dienas, vēl jo vairāk apzināties, ka 
Dievs mums mīl un ka to pierāda Viņa 
nebeidzamās dāvanas un iespējas. 

Nometne noslēdzās ar pusdienām muižas 
kafejnīcā, kur baudījām Rofantas darbinieku 
garšīgo kulinārijas mākslu un dalījāmies 
iespaidos par notikušo un izjusto.

Paldies visiem nometnes organizatoriem. Šis 
dienas mums, nometniekiem, deva tik daudz 
miera un atklāsmes, kas turpinājās mūsu 
garīgajā lidojumā nākamo nedēļu garumā.  

Līdz nākamajam gadam! 

Līva Aumeistere



Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums

Aizvadītais pusgads 
draudzei ir bijis 
notikumiem bagāts un 
ļoti nozīmīgs ar 
vēsturisku pagriezienu, 
proti, atvadām no Sv. 
Annas un Sv. Agneses 
baznīcas, kurā tika 
kalpots 47 gadus un 
ieiešanu jaunajās 
mājās - Zviedru 
baznīcā. Bija prieks 

redzēt, ka 14.aprīļa atvadu dievkalpojums bija 
plaši apmeklēts un, ka to pagodināji daudzi goda 
viesi no garīdznieku vidus, bet galvenais - 
dažādās draudzes paaudzes. 28.aprīlī, 
savukārt, mēs noturējām pirmo dievkalpojumu 
Zviedru baznīcā, kur tikām mīļi uzņemti. Jaunā 
mājvieta ir Dieva svētība svētdienas skoliņai, 
kam beidzot ir piemērota nodarbību telpa. 

Martā noturējām gadskārtējo padomes sēdi, 
kurā, kā ierasts, atskatījāmies uz padarīto un 
iezīmējām vēl paveicamos darbus. Diemžēl tajā 
mēnesī arī uzzinājām, ka mūsu uzcītīgā 
draudzes valdes locekle Ārija Brūniņa vairs 
nevar turpināt savu darbu Rofantā, un līdz ar to, 
arī savu uzticīgo kalpošanas draudzei tur, 
rūpējoties par dievnamu un palīdzot ar 
dievkalpojumu izkārtošanu. Sirsnīgs paldies 
viņai par daudzo gadu garumā ilgušo nesavtīgo 
kalpošanu. 

Maijā noturējām Draudzes nometni Rofantā un 
skaistu Mātes dienas dievkalpojumu Londonā, 
kad bērni svētdienas skoliņas nodarbībā 
sarūpēja skaistus apsveikumus, ar kuriem 
dievkalpojuma beigās iepriecināja savas 
māmiņas. Savukārt maija beigās, kā ierasts, 
noturējam Iesvētību dievkalpojumu, kurā šoreiz 
tika iesvētīti seši jauni draudzes locekļi. 

Baznīcēnu kopā sanākšana dievkalpojumos ir 
viens no daudzajiem apliecinājumiem draudzes 
darba nozīmīgumam. Pedējā laikā paveikti arī 
praktiski darbi, lai draudzes kalpošana labāk 
ritētu administratīvajā un finansiālajā plāksnē. 
Diemžēl nejūtam, ka mūsu centieni tiktu 
novērtēti no Baznīcas Pārvaldes Lielbritānijā. 
Nesen saņemtā ziņa, ko arī šeit publicēju, mums 
bija smags trieciens. Lēmums ko Pārvalde lika 

priekšā Sinodei, netika sagatavots sadarbojoties 
un konsultējoties ar draudžu valdēm, to paveikto 
darbu un nākotnes iecerēm, un tā nu mēs esam 
nostādīti fakta priekšā.

Cerot, ka nākotnē Pārvalde izrādīs lielāku 
ieinteresētību un pozitīvāku atbalstu draudzes 
darbam tās dažādās jomās.

Terēze Bogdanova
Draudzes priekšniece

Baznīcas pārvaldes e-pasts:

“Ļoti cien. Apvienotās Londonas Ev. Lut. un 
Miera draudzes priekšniecei un kasierim!
 

Sakarā ar Baznīcas Pārvaldes pašreizējo 
līdzekļu stāvokli, Sinode 2013.g. 18. maijā 
pieņēma lēmumu samazināt Baznīcas pārvaldes 
piemaksas mācītāju algām par 15% un aicināja 
draudzes uzņemties lielāku atbildību par savu 
mācītāju algām.
 
Sinodes lēmums stājas spēkā ar 2013./14. 
financiālā gada sākumu, respektīvi 2013.g. 5. 
aprīli. Pirmais maksājums mācītājiem šajā 
financiālā gadā tiks izdarīts š.g. 1. jūnijā, un 
ieskaitīs pabalstu par trim mēnešiem, respektīvi 
2013.g. aprīli, maiju un jūniju.
 
Sākot ar šo maksājumu Baznīcas pārvaldes 
pabalsts mācītājai Elīzei Zikmanei samazināsies 
par £408.75 ceturksnī = £1635.00 gadā. .
 
Turpmāki maksājumi par katru ceturksni tiks 
izdarīti 1. septembrī, 1. decembrī un 1. martā.
 
Lai mācītāju ienākumi nesamazinātos, draudzes 
ir aicinātas cik iespējams segt augšminēto 
iztrūkumu no saviem līdzekļiem..
 
 
Pēteris Svilis
Baznīcas pārvaldes kasieris”
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Šobrīd mūsu draudzes līdzekļos pavisam kopā ir 
nedaudz zem £34,000.  Izdevumi  vēl joprojām 
pārsniedz ieņēmumus un nauda turpina iet mazumā. 
Iztrūkums no 2013. g. sakuma līdz aprīļa beigām bija  
virs £2,000.

Pagājušajā  gada nokārtojām Gift Aid  saņemšanas 
reģistrāciju. Beidzot, aprīļa beigās saņāmām no 
HMRC £1,8010. Tie bija 25% no ziedojumu summas, 
kurus draudze atguva no vairāk kā 40 ziedotājiem, 
kuri bija aizpildījuši Gift Aid anketas un ziedojuši 
naudu Gift Aid aploksnēs no 2010.gada 10. oktobra 
(kad draudze ieguva labdarības organizācijas 
statusu) līdz 2012. gada 31. decembrim. Patīkama 
ziņa ir tā, ka tādejādi iztrūkums šogad samazināsies 
un cerams, ka ar Jūsu atbalstu varēsim tuvā nākotnē 
vismaz līdzsvarot ieņēmumus un izdevumus. 

Pateicamies tiem, kas jau pievienojušies Gift Aid un 
aicinām arī citus draudzes locekļus aizpildīt anketas. 
Aizpildītās anketas lūgums nosūtīt draudzes kasierim 
vai arī iedot draudzes priekšniecei vai mācītājai. 

Gift Aid anketas ir pieejamas baznīcā un draudzes 
mājas lapā. Un Gift Aid aploksnes tagad var saņemt 
dievkalpojumos ziedojumiem kolektē.  

Atgādinām, ka tagad ir arī iespējams veikt tiešos 
maksājumus (nodevas, ziedojumus u. c.) draudzes 
bankas kontā kā elektroniski, izmantojot  „internet 
banking”, tā arī bankā, aizpildot „bank transfer” 
anketu. Mūsu draudzes konta rekvizīti ir sekojoši:

Banka: 
National Westminster, Crawley, The Boulevard 
Branch

Konta nosaukums: 
United London Latvian Lutheran Church

Sort-Code: 60-06-20; Konta numurs: 56738463

Atsaucē (reference) lūgums uzrakstīt savu vārdu, 
uzvārdu un paskaidrot maksājuma iemeslu, 
piemēram, nodeva 2013. gadam, ziedojums utt. Tā 
kā esam ieguvuši labdarības organizācijas statusu un 
Gift Aid” reģistrāciju, vēl jo svarīgāk ir uzturēt 
precīzas finanšu grāmatas.

Liels paldies visiem draudzes locekļiem un 
atbalstītājiem, kuri ar dāsnu roku ziedo, lai draudze 
varētu turpināt savu darbu un kalpošanu.

Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
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Svētdienas skoliņa
Svētdienas	  skola	  turpina	  savu	  darbību	  arī	  2013.	  gadā.	  Šis	  
pusgads	  ir	  bijis	  īpaši	  svē>gs.	  Bērni	  nodarbības	  apmeklē	  ļoB	  
regulāri,	  un	  bērnu	  skaits	  turpina	  pieaugt.	  

	  Esam	  ļoB	  veiksmīgi	  iesākuši	  mācīBes	  aizraujošos	  
noBkumus	  no	  Vecās	  Derības	  ar	  cikla	  ‘’Dieva	  Kuģis’’	  
palīdzību.	  Gadu	  iesākām	  un	  turpinām,	  apskatot	  1.Mozus	  
grāmatu.	  Ir	  prieks	  redzēt,	  ka	  bērni	  saprot,	  kas	  ir	  Bībele,	  ko	  
tur	  varam	  uzzināt,	  kādēļ	  to	  lasām.	  AtskatoBes	  uz	  
pirmsākumu,	  grēku	  un	  Dieva	  ļaudīm	  pirms	  Kristus,	  ir	  
daudz	  vieglāk	  izprast	  Jēzus	  evaņģēliju.

Šogad	  esam	  pieredzējuši	  lielas	  pārmaiņas.	  Esam	  
atvadījušies	  no	  Bk	  pierastajām	  telpām	  Sv.	  Annas	  un	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sv.	  Agneses	  baznīcā	  un	  pārvākušies	  uz	  Zviedru	  baznīcas	  
telpām.	  Bērniem	  tagad	  ir	  atsevišķa	  klase,	  kur	  visi	  var	  ērB	  
sēdēt	  pie	  galda,	  un	  ir	  pieBekami	  daudz	  vietas,	  lai	  dejotu,	  
dziedātu	  un	  spēlētu	  spēles.	  Šogad	  padomes	  sapulcē	  bērni	  
dalījās	  ar	  to,	  ko	  darām	  un	  iemācāmies	  nodarbībās,	  
gatavoja	  īpašu	  Mātes	  dienas	  apsveikumu.	  Tas	  palīdz	  
atcerēBes,	  ka	  bērni	  ir	  liela	  mūsu	  dzīves	  daļa,	  viņi	  ir	  svarīgi	  

draudzē	  un	  ak>vi	  piedalās	  tās	  dzīvē.	  Tāpēc	  iedrošinu	  
vecākus	  nekautrēBes	  un	  vest	  bērniņus	  uz	  baznīcu.

Dievs	  ir	  atbildējis	  uz	  mūsu	  un	  jūsu	  lūgšanām	  pēc	  jauniem	  
svētdienas	  skolas	  skolotājiem.	  Sākot	  ar	  septembri	  bērniem	  
būs	  vairākas	  skolotājas,	  kuras	  varēs	  vel>t	  vairāk	  
uzmanības	  un	  vairāk	  enerģijas	  katram	  mazajam.	  Mums	  ir	  
veselas	  četras	  meitenes	  –	  Līva	  Aumeistere,	  Arita	  
Mazlazdiņa,	  Evija	  Pelce	  un	  Zane	  Prauliņa,	  kas	  gatavas	  
piedalīBes	  darbā	  ar	  bērniem.	  Šī	  darbiņa	  nasta,	  sadalīta,	  
kļūst	  pavisam	  viegla.	  Tomēr	  gribu	  pievērst	  uzmanību,	  ka	  
šis	  nav	  Bkai	  meiteņu	  darbs.	  Svētdienas	  skoliņā	  ir	  puiši,	  
kam	  būtu	  ļoB	  noderīgs	  skolotājs,	  ar	  kuru	  arī	  parunāt	  par	  
mašīnām	  un	  futbolu.	  Tāpēc,	  puiši,	  ja	  jums	  pa>k	  darboBes	  
ar	  bērniem	  un	  esat	  pazīstami	  ar	  viņu	  pasauli,	  
nekautrējieBes	  nākt	  palīgā.	  

Pateiksimies	  Dievam,	  ka	  Viņa	  vals>ba	  aug	  kā	  sinepju	  
grauds.	  

Lauma	  Lazda



Paziņojumi
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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!

Pēc dievkalpojumiem Rofantā, 
iepriekš piesakoties (angliski) pa e-pastu 
info@rowfanthouse.co.uk vai telefonu  

01342 714869, ir iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

!

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.

Aicinām uz
Reformācijas dienas 

dievkalpojumu
31. oktobrī plkst.19.00

Zviedru baznīcā,
6-11 Harcourt Street, 

London W1H 4AG

 Dievkalpojums būs angļu 
valodā kopā ar citām luterāņu 

draudzēm. Dievkalpojumu 
rīko Luterāņu padome 

Lielbritānijā. 
Sprediķo David Hamid, 

anglikāņu bīskaps Eiropā.

Lai taupītu draudzes līdzekļus, turpmāk 
Apkartrakstu draudzes locekļiem izsūtīsim 

pa e-pastu, un tikai tiem, kuriem nav e-pasta 
adrese, pa pastu.

Ja draudzei vēl nav zināma Jūsu 
e-pasta adrese, lūdzu atsūtiet to uz 

info@draudze.org.uk.
Uz šo adresi rakstiet ar, ja vēlaties saņemt 

papīra kopiju un 
Apkārtraksts Jums tiks nosūtīts pa pastu.

Apkārtraksti ir pieejami draudžu mājas lapā, 
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=apkartr

un papīra kopijas varat saņemt dievkalpojumos.

mailto:info@rowfanthouse.co.uk
mailto:info@rowfanthouse.co.uk
mailto:info@draudze.org.uk
mailto:info@draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=apkartr
http://www.draudze.org.uk/lv/?ct=apkartr
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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
Laipni lūdzam tos draudzes locekļus, kuri vēl nav 
nokārtojuši draudzes nodevu £20, to izdarīt tagad.

Čeki: 

Rakstīt: United London Latvian Lutheran Church
Sūtīt draudzes kasierim:+
Aivars Upmacis, 10 Ash Close, Carshalton, SM5 2AJ

Elektroniski:

Banka: 
National Westminster, Crawley, The Boulevard Branch

Konta nosaukums: 
United London Latvian Lutheran Church 

Sort-Code: 60-06-20, Konta numurs: 5673 8463

Atsaucē (Reference) lūdzu uzrādīt savu vārdu, uzvārdu 
un maksāšanas iemeslu - Nodeva 2013. gadam.

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” 2013. g.

Nr. 12. Draudze atvadās no dievnama [Māc. E. Zikmane]
Nr. 21. Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas Lielbritanijā 64. Sinode un Draudžu dienas 
  [Ilze Barkus]

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

Katru pirmdienu plkst. 19.00 vienosimies kopā lūgšanās.
Dariet zināmu draudzes mācītājai vai Sabīnei, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz. 

Ja vēl nesaņemat iknedēļas lūgšanas pa e-pastu, lūdzu pieteikties pie Sabīnes 
latviesudraudze@googlemail.com un turpmāk arī jūs tās saņemsiet.

Bībeles studijas Rofantā notiek reizi mēnesī, parasti pēcpusdienā.
Paldies, mācītājai Elīzai Zikmanei par atsaucību un mīlestību, viņa vienmēr atrod laiku atbraukt 

uz Rofantu un veldzēt mūsu izslāpušās sirdis ar Dieva Vardu! 
   Ja Tev ir neatbildēti jautājumi, ja vēlies iepazīt labāk Dievu, sevi un citus cilvēkus, 
gūt iedrošinājumu un stiprinājumu Dieva Vārdā, esi mīļi gaidīts mūsu pulkā arī Tu! ''

   Tuvāka informācija: zvanīt Unai: 07503 078 272   E-pasts: unai@inbox.lv

mailto:latviesudraudze@googlemail.com
mailto:latviesudraudze@googlemail.com
mailto:unai@inbox.lv
mailto:unai@inbox.lv
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Kontaktinformācija

Draudzes adrese:

Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Terēze Bogdanova
Tel. 07788 790 952
tereze.bogdanova@gmail.com

 

Draudzes mācītāja:

Elīza Zikmane
Tel. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
10

Atvadu dievkalpojums no Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcas

Atvadoties no Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcas un pošoties uz jauno mītni Zviedru 
baznīcā draudze saņēma svētību no daudziem laika gaitā iemantotiem draugiem; saules 
stari rotājās uz altāra; baznīcas velves pildīja kora dziesmas un ērģeļmūzika, un ar 
milestību tika pieminēti daudzie gadu desmiti ko Apvienotā Londonas latviešu un Miera 
draudze pavadīja zem vecās mīļās baznīcas jumta.

Jurģi ir nenoteikts laiks, kas sola daudz izmaiņu un, iespējams, grūtību. Mūsu draudze un 
arī visa Lielbritānijā dzīvojošā latviešu sabiedrība pašlaik piedzīvo daudz pārmaiņu. 
Daudziem izvēlēties dzīvi svešumā nozīmē nepatstāvīgu un grūtību pilnu dzīvi. Draudzes 
dibinātājiem dzīve svešumā bija likteņa piespiesta, tomēr ticības stiprinātā sabiedrība auga 
panākumiem bagāta. Uzticoties Jēzus vārdam, grūtības ko katrs no mums, draudze un 
sabiedrība pašlaik piedzīvo, tiks pārvarētas un darīs mūs stiprākus ļaujot mums piedot un 
mīlēt, un atdzimt, nododot savu pieredzi nākamām paaudzēm.

Katras beigas ir jauns sākums, tāpēc atskatoties uz draudzes un to vadītāju dzīves tekām -
sekojot Kristus macībai, smeļoties spēku ticībā un piepildot savas cerības, draudze vēlas 
piepildīt jauno mītni ar vien plašāku ļaužu pulku un mīlestību.

Kārlis Albergs

mailto:tereze.bogdanova@gmail.com
mailto:tereze.bogdanova@gmail.com
mailto:eliza.zikmane@btopenworld.com
mailto:eliza.zikmane@btopenworld.com

