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Gana raksts 2013. gada Kristus piedzimšanas svētkos
un ievadot anno Domini 2014
Bet es – Dieva tuvumā man ir labi!
73.psalma 28.pants – 2014. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
2014. gada lozungs “Dieva tuvumā man ir labi”
skaisti parāda dažas mūsu Bībeles tulkojumu
iezīmes, to dažādību un vienotību. 1965. gada
tulkojumā lasām: “Bet man paliek mans
aplaimotājs Dieva tuvums.” Jaunais tulkojums
skan: “Bet es – Dieva tuvumā man ir labi.” 1965.
gada tulkojumā patīk skaistā, gludā literārā
valoda, jaunajā tulkojumā – tās tiešums un
psalmos iecerētais dzejiskuma atveidojums.
Priecājos, ka 2013. gada LELBĀL Virsvaldes
plenārsēde Jeruzālemē un pēc mēneša LELB
26. Sinode Rīgā, tātad abas, jauno tulkojumu
atzina nedz kā labāku, nedz kā sliktāku par līdzšinējo, bet nolika tos uz līdzīgas atzīšanas
pakāpes. Kā vienā, tā otrā atrodami brīnišķi
tulkojuma risinājumi, tāpat kā neveiklības un
klajas kļūdas. Gribas jūs iedrošināt turpmāk lietot
abus tulkojumus, salīdzināt, jautāt, ļaut no jauna
uzrunāt sirdi un prātu.
Abiem tulkojumiem kopēji ir 4 vārdi, uz kuriem
varam attiecināt kā aizvadītā gadā piedzīvoto, tā
nākošā gadā vēlamo: “bet”, “Dieva”, “tuvums”,
“man”. - Pirmais vārds ir skarbais BET. Arī mēs
to pazīstam. Aizvadītā gadā un šajā dzīvē
kopumā ir bijis un būs daudz jautājumu, šaubu,
kārdinājumu, ļaunuma, sarūgtinājumu, nāves,
draudu, grēka. Daudz BET. Piemēram, ja esam
zaudējuši mīļus, tuvus cilvēkus, varbūt it kā tik
pārāk agri. Arī mūsu Baznīcā bijuši sāpīgi
zaudējumi. Un joprojām redzam Latvijā tik daudz
BET.
DIEVS – vai tās nav tikai iedomas, un īstā dzīve
drīzāk atrodama bez Viņa? 73. psalms ir kā
dzīve: sātināta ar BET, un tomēr uzticības

apliecinājums Viņam. No tālienes un teorētiski
ilgi var spriedelēt par Dievu – dzīvi pārvērš un
pie mērķa ved Viņa TUVUMS, Viņa vadība. Tas
piedzīvojams Viņa Vārdā, arī ļoti personīgi, bet
varbūt tomēr vislabāk mūsu draudžu kopībā,
Viņa Sakramentos. Paldies mūsu draudzēm un
ikkatram, kas kā ordinēts vai neordinēts
darbinieks palīdz šo iespēju uzturēt un izkopt!
Priecājamies par katru reizi, kad izdevies kādai
draudzei atkal nodrošināt garīgo aprūpi. LELBA
laju kursi visai LELBĀL iezīmē apziņu un
atsāktas iespējas, ļoti dažādos veidos paust
Dieva aicinājumu un tuvumu. Ziemsvētkos
pateicamies Dievam, ka Viņš kļuvis cilvēks Jēzū
Kristū, lai būtu mums tuvs, un Dievs nemitīgi
runā un darbojas caur cilvēkiem. Kaut tas būtu
caur mani, caur Tevi!
Jā, Dievs grib būt palīgs, glābējs, Pestītājs un
aplaimotājs tieši MAN. Lai man “būtu labi” tanī
pilnībā, patiesībā un mūžībā, kuru dāvāt var
vienīgi Viņš. Tulkotājiem arvien vēl trūkst vārda,
lai to spētu tā īsti izteikt: lai mēs būtu “svētīgi”,
“laimīgi”. To, ka tas mūs noved plašā, skaistā
apvārsnī, nupat apliecināja pēc Porvo pilsētas
Somijā sauktās luterāņu-anglikāņu kopības
vadošo bīskapu vienbalsīgs Islandē pieņemtais
lēmums, šajā īpaši tuvā saimē uzņemt mūsu
Baznīcu ārpus Latvijas kā pilntiesīgu locekli. Un
Pasaules Baznīcu Apvienības 10. pilnsapulce
Busanā 2013. gada novembrī ar savu mudi
“Dzīvības Dievs, rādi mums ceļu uz taisnību un
mieru!” izsaka, ka Dieva spēks ir pārvarējis un
arī mums var palīdzēt pārvarēt visu BET, vai tas
izpaustos pasaules netaisnībās, jeb konfesiju un
baznīcu pārliecību atšķirībās, vai arī mūsu
ikdienas lielās vai mazās problēmās. Lai mums
būtu labi – Viņā!
Tieši to, abi ar manu kundzi, novēlam Jums arī
2014. gadā, kā šo Ziemsvētku skaistāko dāvanu.
+Elmārs Ernsts Rozītis LELBĀL Archibīskaps

Notikumi nākamajā pusgadā
DECEMBRĪ
Londonā

Otrdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Rofantā

Ceturtdien, 26. decembrī plkst. 11.30
Otrais Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

JANVĀRĪ
Londonā

Svētdien, 12. janvārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu - Mūsu Kunga kristības

Londonā

Svētdien, 26. janvārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums

FEBRUĀRĪ
Rofantā

Svētdien, 2. februārī plkst. 11.30
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

Londonā

Svētdien, 9. februārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 23. februārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums
MARTĀ

Londonā

Svētdien, 9. martā plkst. 11.00
Dievkalpojums angļu valodā kopā ar Zviedru draudzi spredi!os zviedru draudzes mācītājs Michael Persson
Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē tiks rādīta norvē$u filma “Jag etter vind” (2013),
"Vēja ķeršana" (no Sal.māc. 1:17). Tā būs norvēģu un zviedru valodā, ar subtitriem
angļu valodā. Filmas izrādē būs klāt arī galvenās lomas atveidotājs Sven-Bertil Taube

Rofantā

Svētdien, 16. martā plkst. 11.30
Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu - Reminiscere

Londonā

Svētdien, 23. martā plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums un Draudzes padomes sapulce - Oculi

Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
Dievkalpojumi Rofantā notiek Rofantas dievnamā, Rowfant House, Wallage Lane RH10 4NG
Par izmaiņam lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvijā
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APRĪLĪ
Straumēnos

Svētdien, 6. aprīlī plkst. 11.00
Draudžu dienas dievkalpojums ar dievgaldu,
viesojas LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
Papildus infomācija atrodama 10. lpp

Londonā

Piektdien 18. aprīlī plkst. 14.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 20. aprīlī plkst. 11.30
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar dievgaldu - Lieldienas

Londonā

Svētdien, 27. aprīlī plkst. 14.00
Baltās svētdienas dievkalpojums - Quasi modo geniti

MAIJĀ
Londonā

Svētdien, 11. maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums ģimenēm ar dievgaldu - Misericordia Domini

Rofantā

Svētdien, 18. maijā plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu - Jubilate

Londonā

Svētdien, 25. maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu - Cantate

JŪNIJĀ
Londonā

Svētdien, 8. jūnijā plkst. 14.00
Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu un iesvētībām

Londonā

Svētdien, 15. jūnijā plkst. 15.00 **Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Rīko Baltiešu padome

Rofantā

Svētdien, 29. jūnijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu un Vasaras sarīkojums

JŪLIJĀ
Brukvudā

Svētdien, 6. jūlijā plkst. 12.00 ***Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki

* “Straumēni”, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF
** St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL
*** Brukvudas latviešu kapi, Woking GU24 0BL
Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi
Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi Baznīcas mājas lapā www.draudze.org.uk un laikrakstā Brīvā Latvija
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Draudzes gana raksts
Saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet
Kungam ce'u, dariet līdzenas viņa takas!
Katra ieleja lai top piepildīta, un katrs
pakalns un paugurs lai tiek nolīdzinats:
līkumi lai top taisni un grambas par līdzenu
ce'u, un visa miesa redzēs pestīšanu!
(Lk 3:4-6, Jes 40:3-5)
Latvijā notiek gatavošanās jaunajam gadam,
ko iezīmēs eiro ieviešana, Rīgas k&ūšana par
Eiropas kultūras galvaspilsētu. Daudz ir
paveikts, palikuši pēdējie pieslīpēšanas
darbi. Arī mēs katrs ar cerībām kaut kam
gatavojamies, kad ar prieku gādājam, lai
gaidītais sekmīgi īstenotos.
Nereti šajā rosībā sastopam š!ērš&us, kad
lietas nevedas, vai paši tiekam negaidīti
apstādināti. Tas mudina ieskatīties sevī,
izvērtēt, cik daudz no klupšanas akmeņiem
un bīstamajām aizām ir mūsos pašos.
Latvijā optimismu par izaugsmi iedragāja
Zolitūdes tra)ēdija, liekot daudz ko pārvērtēt
ne tikai politiskajā un saimnieciskajā dzīvē,
bet arī sabiedrībā, savstarpējās attiecībās
un katra cilvēka attieksmē pret savu darbu un
līdzcilvēku. Notikumi atklāja, cik mūsu dzīve
ir atkarīga vienam no otra; cik &oti mūs
iespaido pat to cilvēku rīcība, kurus nekad
nesatiksim; un kā tas, ko mēs daram vai
nedarām, ietekmē un ietekmēs viņus,
veicinot dzīvību, vai tieši otrādi, iznīcību.
Kam mēs ar savu rīcību gatavojam vai
aizsprostojam ce&u?

Kristīti
30. 06. 13. Agnese Zvēra
1. 09. 13. Florence Louve (Lowe)

Iesvētīti
30. 06. 13. Agnese Zvēra

Tas attiecas arī uz mūsu ticības dzīvi: ko
mēs sagaidām, kam paveram ce&u, kam
liekam š!ērš&us? Advents ir pārdomu,
gatavošanās un izaicinājumu laiks, kad skats
vērsts uz priekšu, uz Nākotni, kas nāk mums
pretī. Adventa Nācējs ir Dievs, nav mūsu
varā Viņu pasteidzināt vai aizkavēt, bet mēs
neesam atstāti bezdarbībā, mūsu uzdevums
ir sagatavot, līdzināt ce&u, pa kuru viņš nāk
mūsu dzīvē, mūsu sirdī, mūsu )imenē, mūsu
sabiedrībā. Advents nav pasīvas gaidīšanas,
bet gan dzīvas iekšējas un ārējas darbības
laiks, zīme, simbols visai mūsu dzīvei, jo
Dieva nākšana nebeidzas ar Ziemsvētkiem.
Tā īstenība, Dieva klātbūtne un godība Jēzū
Kristū, pilna žēlastības un patiesības, kas
pasaulē nāca Ziemsvētku naktī, turpina
aizniegt un pārveidot cilvēku dzīves,
atjaunojot tās Dieva līdzībā, dāvājot mūžīgo
dzīvību.
Pārdomāsim, kā es, mana )imene, mana
draudze, sagatavojam un līdzinam Kunga
ce&u šajā pasaulē? Kā mēs katrs un visi kopā
varam ne tikai šajā Adventā, bet visā
Baznīcas gadā veicināt un stiprināt dzīvību,
Dieva vārda, Evaņ)ēlija sēklas sēšanu,
iesakņošanos un augšanu, lai pēc iespējas
vairāk cilvēku iemantotu pestīšanas prieku?
Un ne tikai domāsim, bet !ersimies pie
darba! Dieva aicinājums un apsolījums
joprojām ir spēkā!

Izvadīti mūžības ceļos
4. 10. 13. Pjotrs Petrenko ( 31. 07. 1959. Donbasa abg. –
11. 09. 2013. Bristolē) Westerleigh krematorijā
20. 11. 13. Velta Aina Alksnis (1.10.1922. Rīgā, Mīlgrāvī 1. 11. 2013. Diss, Norfolkā) Surrey&Sussex krematorijā
26. 11. 13. Stanislavs Rušenieks (16.11.1923. Līvānos –
27. 7. 11. 2013. Enfīldā ) Enfield krematorijā

Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mī&ie draudzes locek&i!
Skatoties nākotnē nedrīkstam aizmirst
pagātni. Līdzās pateicības
dievkalpojumam Rofantā, Londonā,
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, ar
dievkalpojumu un sarīkojumu pieminējām
bijušo Latvijas sūtni Kārli Zariņu un to
svētību, ko viņa kalpošana, arī Baznīcas
druvā, mums ir atstājusi. Viņa dzīve ir
liecība tam, cik daudz var paveikt ticīgs
cilvēks, draudzes loceklis. Ceru, ka tas
gan uzrunāja, gan iedvesmoja
sapulcējušos draudzi kalpošanai, jo mūsu
kopējais uzdevums nest Dieva vārdu
pasaulē joprojām ir veicams.

Pagājušais pusgads draudzes dzīvē ir
bijis notikumiem bagāts. Draudzes valde
un darbinieki čakli darbojušies savos
pienākumos, pateicība draudzes
priekšniecei Terezei Bogdanovai par
darbu koordinēšanu. Londonā esam
sākuši iedzīvoties zviedru baznīcā un
esam pateicīgi zviedru draudzei par
viesmīlību. Savukārt Rofantā atzīmējām
60 gadus, kopš tur saimnieko latvieši. Ir
bijuši priecīgi un skumji mirk&i.
Londonā septembrī bija dievkalpojums
bērniem un )imenēm, ir prieks, ka
draudzes svētdienas skolā kalpošanu
sākušas vairākas jaunas skolotājas no
iepriekšējās iesvētes mācības grupas.
Līdz ar to svētdienas skola ar jauniem
spēkiem un idejām var attīstīt savu
kalpošanu. Liels paldies Unai Šupstikai un
Rūtai Abakukai, kas šogad uzņēmušās
mācīt Ticības mācību Londonas latviešu
skolā. Ir sācies jauns iesvētes mācības
kurss. Skumji un sāpju pilni brīži bija
pieminot Zolitūdes tra)ēdijā cietušos un
bojāgājušos un viņu tuviniekus.

Katram ir dota Dieva žēlastība, lai nestu
svētību; pateicamies tiem, kas kalpojuši
ar mūziku, seviš!i Ligitai un Reinim
Zariņiem, Angelīnai Kuzminai, Londonas
latviešu korim un tā diri)entiem; tiem, kas
kalpojuši ar lasījumiem, lūgšanām; kas
darbojušies pērminderu kalpošanā,
praktiskos darbos; kas draudzi atbalstījuši
ar dāsniem ziedojumiem; ikvienam, kas
sniedzis palīdzīgu roku.

Par notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija”
kopš 2013. g. jūnija
Nr. 36 Latvijas Republikas sūtņa Kārļa Zariņa piemiņai - Dievkalpojums un sarīkojums
Londonā
Nr. 42 Izcilā Latvijas diplomāta Kārļa Zariņa piemiņai [Latvijas vēstniecība Londonā]
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Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums
Mīļie draudzes locekļi,

vēstniecību liek cerēt, ka tas nebūs pēdējais
kopīgi organizētais sarīkojums.

2013.gads, kas mūsu draudzei izvērties
vēsturiski nozīmīgs, tuvojas noslēgumam un
aicina mūs izvērtēt paveikto un vēl paveicamo.

Mūsu draudzes esamība ir lielā mērā atkarīga
no mums pašiem un mūsu kopīgajām pūlēm:
gan kalpošanas darbā, gan arī garīgajā un
materiālajā atbalstā. Lai arī banzīcā negribās
runāt par financēm, diemžēl dzīves realitāte
piespiež tās ņemt vērā un mūsu draudzes
mazā un ierobežota rocība liek tās īpaši
ievērot. Tāpēc vēršos pie jums visiem un
ikviena ar aicinājumu neaizmirst samaksāt
draudzes locekļa nodevu, ja vēl neesat to
izdarījuši, tādejādi palīdzot draudzei turpināt
kalpošanas darbu un uzturēt vidi, kur
latviešiem Londonā sanākt kopā un godāt
Dievu, smeļoties spēku savā ticībā.

Aprīlī atvadījāmies no Sv. Annas un Sv.
Agneses baznīcas, ko latvieši Londonā bija
saukuši par savām garīgajām mājām turpat 47
gadus, un tagad esam lieliski iejutušies
omulīgajā un mājīgajā Zviedru baznīcā, kur
vienmēr tiekam sirsnīgi uzņemti.
22.septembrī aizvadījam plaši apmeklētu
Ģimenes dievkalpojumu, dodot bērniem
iespēju plašāk iepazīties ar baznīcu un tur
izvietotajām lietām. Gribās cerēt, ka ar Dieva
svētību šī izveidosies par ikgadēju tradīciju.
Savukārt 27.oktobrī sadarbībā ar Latvijas
vēstniecību noorganizējām sūtņa Kārļa Zariņa
piemiņas dievkalpojumu un sarīkojumu,
atceroties un pieminot viņa mūža darbus un
devumu latviešu tautas labā, tostarp viņa
nesavtīgo kalpošanu garīgās vides veidošanā,
liekot pamatus draudzei Londonā un panākot
Bībeles latviešu tulkojuma pieejamību trimdā
esošajiem. Arī šī veiksmīgā sadarbība ar

Gaidāmie Ziemsvētki būs pirmie Kristu
dzimšanas svētki, ko svinēsim savā jaunajā
mājvietā Zviedru baznīcā un ļoti gribās ticēt un
cerēt, ka vēl ilgi un svētīgi šeit kalposim.
Novēlot Jums visiem gaišus, priecīgus un
Dieva mīlestības un svētības apspīdētus šos
skaistos Kristus piedzimšanas svētkus!

Rofantas 60 gadu jubileja un Pļaujas svētki
Šī gada oktobrī Pļaujas svētkos, Rofantas māja
nosvinēja 60 gadu jubileju. Ir 60 gadu kopš skautu
grupa kādā pārgājienā uznāca vecu, pamestu,
senlaicīgu ēku un iedomājās, ka šī būtu ideāla māja
latviešu draudzei un vieta kur latviešiem pulcēties.
Sabiedrība māju vispirms iznomāja, vēlāk nopirka.
Tajā laikā tas bija drosmīgs solis kas prasīja daudz
darba un līdzekļu bet tagad
izrādījies izdevīgs
ieguldījums.

Rofantas draudzes mācītājs kam par godu ir stādīts
koks ar piemiņas plāksni Rofantas dārzā. Svētkus
godināja ar savu klātieni Latvijas vēstnieks Andris
Teikmanis ar kundzi.
Dienu iesāka ar Pļaujas svētku Dievkalpojumu kuru
vadīja māc. Elīza Zikmane un prāvests Andris
Abakuks. Dievkalpojumu kuplināja Londonas latviešu
koris. Sekoja svētku mielasts. Savās runās Jānis
Millers (Rofantas valdes priekšēdis), vēstnieks
Andris Teikmanis un Māris Slokenbergs izteica
savus vēlējumus un atmiņas par Rofantas māju un
cerību tās nākotnei. Lielākā daļa koncerta dalībnieku,
kas ieradušies Anglijā pēdējos gados un ir tagad
nozīmīga sastāvdaļa latviešu kopienai šajā zemē.

Agrāk māja kalpoja tikai trimdas latviešiem kas dēļ
kara zaudējuši dzimteni un kam vajadzēja īpašu vietu
kur pulcēties, svinēt savus svētkus un vecākajai
paaudzei latvisku mājvietu, Rofantas dievnams ir
vienīgā baznīca Anglijā, kas ir latviešu īpašumā.
Svinībās piedalījās trīs no skautiem kas māju atrada;
Māris Slokenbergs kas bija galvenais ierosinātājs,
viņa brālis Juris un draugs Aivars Kauliņš. Māra tēvs,
nelaiķis mācītājs Juris Slokenbergs, bija pirmais

Anna Kipluks-Upton
Rofantas valdes priekšsēdētāja vietniece
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Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
Šobrīd mūsu draudzes līdzekļos pavisam kopā ir
apmēram £30,700. Izdevumi
joprojām pārsniedz
ieņēmumus un nauda turpina iet mazumā. Rakstīju
jūnija apkārtrakstā, ka iztrūkums no 2013. g. sakuma
līdz aprīļa beigām bija virs £2,000. Diemžēl līdz
oktobra beigām iztrūkums bija palielinājies virs
£5,600 un, līdz gada beigām, ir paredzēts virs
£6,000. Mūs visus ietekmē lielāki rēķini un līdzekļu
trūkums un draudze un Baznīcas Pārvalde nav
izņēmumi. Viss svarīgākais gadījums šogad
draudzes finansiālajā situācijā ir tas, ka Baznīcas
Pārvalde, nelabprāt, nolēma samazināt piemaksas
mācītāju algām par 15%. Ieskaitot citas subsīdijas no
Pārvaldes, pavisam kopā nauda šogad ir samazināta
par 7% jeb £1,226. Ļoti iespējams, ka iztrūkums arī
turpmāk palielināsies.

decembrim. Šogad no HMRC vēl varam pieprasīt
£824. Ar šo summu iztrūkums šogad nedaudz
samazināsies un cerams ka ar Jūsu atbalstu varēsim
tuvākā nākotnē vismaz līdzsvarot ieņēmumus un
izdevumus.
Pateicamies tiem kas jau pievienojušies „Gift Aid”
programmai un aicinām arī citus draudzes locekļus,
kuri maksā nodokļus, aizpildīt „Gift Aid” deklarācijas
un nosūtīt tās draudzes kasierim vai iedot draudzes
darbiniekiem. Anketas un papildus informācija ir
pieejamas baznīcā un draudzes mājas lapā. „Gift Aid”
aploksnes var saņemt dievkalpojumos. Atgādinām,
ka ar Jūsu kolektes ziedojumiem draudze var iegūt
papildus 25%.
Arī atgādinām ka ir iespējams veikt tiešos
maksājumus (nodevas, ziedojumus u. c.) draudzes
bankas kontā elektroniski, izmantojot
„internet
banking”, tā arī bankā, aizpildot „bank transfer”
anketu. Papildus informācija atrodama 9. lpp.

Pagājušajā gadā nokārtojām „Gift Aid” saņemšanas
reģistrāciju un aprīlī saņēmām no HMRC £1,809.91.
Tie bija 25% no ziedojumu summas, kuru draudze
atguva no 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.

Paldies visiem draudzes locekļiem un atbalstītājiem,
kuri ar dāsnu roku ziedo, lai varētu turpināt draudzes
darbu un kalpošanu.

Svētdienas skoliņa
Šis gads ir bijis pārmaiņām un notikumiem
bagāts ne tikai draudzes dzīvē, bet arī
Svētdienas skolas darbībā. Esam jaunās,
skaistās mājās Zviedru baznīcas telpās un
Svētdienas skoliņas darbību ņipri turpina četras
enerģijas pilnās skolotājas - Lauma, Zane, Evija
un Līva. Nodarbības notiek katru otro svētdienu
dievkalpojuma laikā un turpinam mācīties par
notikumiem no Vecās Derības, par palīgu
izmantojot ciklu ‘’Dieva Kuģis’’. Katra nodarbība,
ar Dieva palīdzību, tiek īpaši pārdomāta un
sagatavota, tā paiet brīvā, nepiespiestā un jautrā
atmosfērā, bērni tiek iestaistīti dažādās
aktivitātes un roku darbiņos kas sasaistīti ar
attiecīgo Vecās derības notikumu un ļauj
bērniem labāk izprast notikumu gaitu un
padomāt kā tas atspoguļojas viņu pašu
attiecības ar ģimeni, draugiem un Dievu.

piepalīdzot skolotājām, mācītāja Elīza
iepazīstināja bērnus ar Dieva namu un
dievkalpojuma kārtību. Bērni un vecāki labprāt
iesaistījās dažādās aktivitātes un saņemot ļoti
labās attsauksmes no ģimenēm, ļoti ceram, ka
izdosies šo jauko tradīciju turpināt.
Šobrīd notiek gatavošanās Ziemassvētkiem un
Svētdienas skolas bērniņi ir aicināti pagatavot
Ziemassvētku apsveikumu kartītes mūsu
draudzes vecākajiem locekļiem kā arī tiek
gatavots priekšnesums Ziemassvētku vakara
dievkalpojumam.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par
regulāriem skoliņas apmeklējumiem, kā arī
aicināti pievienoties jauni bērniņi, lai kopīgi
iepazītu un veidotu attiecības ar Dievu.
Zane Prauliņa

Īpaši Dieva mīlēti un svētīti visi jutāmies
Ģimenes dievkalpojumā, 22.septembrī, kad
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Latvijas sūtņa Kārļa Zariņa klātesamība
Šogad aprit 80 gadi kopš izcila diplomāta,
apbrīnas vērta sabiedriskā darbinieka un
sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa darbības
Londonā uzsākšanas. Viņa vienmēr aktīvo,
vienmēr spraigo un panākumiem vainagoto
diplomātisko darbu, kas norisinājās vairākās
zemēs, varam ar pilnām tiesībām nosaukt
par K.Zariņa mūža darbu, kas neizdzēšami
paliks ierakstīts Latvijas tautas vēstures
lappusēs un būs ne tikai diplomātu apbrīnas
vērts. Šogad aprit arī 50 gadi, kad sūtnis ir
atstājis šīs laicīgās pasaules ceļus un tādēļ
ideja par sūtņa K.Zariņa atceres pasākumu
rīkošanu ieguva vēl lielāku nozīmi un degsmi
mūsu ikdienas darba ritējumā.

Ar vien vairāk šo domu attīstot, jau
vēstniecībā ironiski jokojām – jāpaprasa sūtni
Zariņam, ko viņš vēlētos šajā atceres
pasākumā. Vēl viens apstiprinājums šim
faktam bija kolēģa atradums - sūtniecības
zīmogs, kas pat nevaram iedomāties cik
ilgus gadus nogulējis vecā seifa plauktiņā,
pēkšņi atrodas mirklī, kad esam atveduši
sūtņa galvenos darba rīkus, kas vienmēr bija
kopā ar Zariņu – cimdi, koferis, spieķis,
platmale un piezīmju blociņš.
Pasākuma priekšvakarā, kad likās, ka viss ir
sagatavots un it kā viss ir skaidrs - mēs
neviens neuztraucamies, jo esam pārliecināti
par šī pasākuma nozīmi, mūs visus tomēr
pārņēma tāda viegla uztraukuma sajuta. Mēs
visi zinām, ka tas ir ļoti cilvēcīgi, taču pēkšņi
tā atbildības sajūta, gatavojot pasākumu tik
izcilam diplomātam, ņēma virsroku. Un atkal
K.Zariņš ar savu teicienu:
„…. Lai jūs ietu kurp iedami, lai darītu, ko
darīdami ar vienu atcerieties, ka katrs jūsu
labais vārds ir reizē arī daudzinājums Latvijai
” …. sapurināja un pārliecināja.

Atsaucoties mācītājas E.Zikmanes
ierosinājumam, vēstnieks A.Teikmanis un
mēs pārējie diplomāti bez vārdu runas
apņēmāmies palīdzēt noorganizēt piemiņas
dievkalpojumu un atceres pēcpusdienu.
Sagatavošanās darbs noritēja ļoti interesantā
gaisotnē, jo vācot materiālus un domājot par
šī pasākuma saturisko pusi, ik pa laikam uz
mūsu rakstāmgaldiem nogūla ar vien
interesantāki K.Zariņa dzīves darba
pavedieni. Sarunas un arhīvu meklējumos ik
pa brīdim uzplaiksnīja teicieni, sūtņa runas
un vēl neskaitāmi atmiņu stāstījumi. Tas viss
vienā mirklī lika aizdomāties par to, ka
galvenais šī pasākuma režisors tomēr ir
sūtnis Zariņš.

Mēs gribētu teikt paldies visiem, kas šajā
pasākumā piedalījās, atbalstīja, veidoja un
domāja. Tas izdevās un tika veidots no sirds.
Ieva Jirgensone

Laju kursi
LELBA XIII Sinodē izskanēja aicinājums atjaunot
LELBA laju kursus, kas sagatavotu neordinētus
draudžu darbiniekus.

Vārsberga - Pāža (ASV) , prāv. Kārlis Žols
(ASV) . Piedalījās 14 dalībnieki no dažādām
valstīm - ASV, Kanādas, Vācijas, Lielbritānijas,
Īrijas, Austrālijas un Be&)ijas.

Ar LELBĀL Rītdienas Fonda materiālo atbalstu,
no 23. līdz 27.oktobrim Vašingtonas DC latviešu
ev. lut. draudzes paspārnē notika laju kursu
pirmā da&a.

Paldies, draudzei par atbalstu un iespēju
piedalīties šajos laju kursos , kas notika sirsnīgā
un draudzīgā gaisotnē.

Kursus vadīja māc. Dr. Sarma Eglīte (ASV) ,
prāv. Ilze Kuplēna - Ewart (Kanāda) , prāv. Anita

Una Šupstika
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Paziņojumi

!

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

Londonā bērniem
dievkalpojumu laikā notiek
Svētdienas skolas nodarbības
atbilstoši Baznīcas gada
laikam un bērnu vecumam

Lūdzam pieteikties tos, kas var uzņemties kafijas vārīšanu
kādā no dievkalpojumu reizēm, pie Terēzes pa tel. !
07788 790 952, vai e-pastu latviesudraudze@gmail.com.

Pēc dievkalpojumiem Rofantā,
iepriekš piesakoties pa telefonu 01342 714 869 vai
e-pastu info@rowfanthouse.co.uk,
ir iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

Draudzes nodeva

Vasaras sarīkojums
Rofantā
svētdien, 29. jūnijā
11.30 Dievkalpojums
Pēc pusdienām koncerts

Laipni lūdzam tos draudzes locek&us, kuri vēl nav
nokārtojuši draudzes nodevu £20, to izdarīt tagad.
Čeki:
Rakstīt: United London Latvian Lutheran Church
Sūtīt draudzes kasierim:1
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 un
maksāšanas iemeslu - piem. Nodeva 2013. gadam.

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.
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Draudzes Padomes
sapulce
un Ciešanu laika
dievkalpojums
svētdien, 23. martā
plkst. 14.00
Zviedru baznīcā,
6 Harcourt Street,
London W1H 4 AG

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

Aicinām uz Draudžu dienu
“Straumēnos” svētdien, 6. aprīlī,
Plkst. 11.00 dievkalpojums

Piedalās Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis,
Lielbritānijas latviešu garīdznieki un viesi
Sekos referāts un koncerts
Visi laipni aicināti!

!

Adrese: Straumēni/ Catthorpe Manor
Lilbourne Road, Catthorpe, Lutterworth,
Leicestershire, LE17 6DF

Archib. Elmārs Ernsts Rozītis

Ja vēlaties tikties ar draudzes mācītāju uz pārrunām baznīcā, vai lai mācītāja jūs apmeklē
mājās vai aprūpes iestādē, lūdzu to darīt zināmu, lai vienotos par praktisko izkārtojumu.
Tiem, kas nespēka vai slimības dēļ nespēj atnākt uz dievkalpojumiem ir iespējams un
vēlams Svēto Vakarēdienu saņemt mājās, aprūpes namā vai citur.

GAIŠUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS UN
SVĒTĪBAS PILNU JAUNO GADU !
Jūsu Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze

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

Draudzes mācītāja:

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

Elīza Zikmane
Tel. 020 7388 0844
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com
www.draudze.org.uk
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