Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2015. gada ziema/pavasaris (Nr 45)

Arch. Laumas Zušēvicas Ziemsvētku apsveikums
Kristus
piedzimšanas
svētkos un Jaunā 2016.
gadā ieejot.
Reiz
Svētvakara
dievkalpojuma programmā
bija ieviesusies kļūda.
Mīļotās
Klusa
nakts
dziesmas pirmā pantā,
semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus
nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī Dāvida
pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū,
rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam
lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz
bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas dzīvo sērās,
neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka
nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā.
Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.
Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls,
kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.
“Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums
šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir
Kristus, tas Kungs!” (Lk. 2: 10). Kāds stāvēja
nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad. Tas ir
tas Kungs, kas nesnauž un neguļ. Nekad.
Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir
klāt. Matejs liecina, kad Jāzeps guļ, viņš sapnī
saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg. Tā kā to
redzam zīmējumā, ko saņēmu no draudzes
locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’ 95 gadi. Viņa

zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. Gaŗā
mūža ceļā daudz
piedzīvots – bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks,
kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu
un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un
Svētā Gara klātbūtne - miera balodis dodas līdzi
ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz ir nodomā
un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes
rokās. Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas
nesnauž un neguļ. Nekad.
LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā
vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus,
skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!
Tādus, kuŗos jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi
bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir
tik liels prieks un sajūsma! Katrā draudzē,
ģimenē,, Latvijā un ārpus tās,
lai Kristus
piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību,
ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt,
gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru,
prieku, iespēju dusēt bez bailēm. Visvarenais
Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju,
katru zemi, Baznīcu. Viņš lai dod, ka katra nakts
2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa
sargāta, Viņa želastības un jaunu uzdevumu
pilna!
Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums!
Lauma Zušēvica
Archibīskape
LELBĀL
2015.gads

GAIŠUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS
UN SVĒTĪBAS PILNU JAUNO GADU !
Vēlē Apvienotās Londonas latviešu ev. lut.
un Miera draudze un māc. Elīza Zikmane

Draudzes Gana raksts
“Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs
sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet izlīgumu ar Dievu! “ 2. Kor. 5:20
Šogad Valsts svētku sarīkojumā Londonā
bija iespēja aplūkot izstādi, kas veltīta Fridriha
Vesmaņa dzīves un darba gaitām. 19.gs. beigās
viņš Londonā uzturējās kā jauns trimdinieks, bet
1925. gadā atgriezās kā pirmais Latvijas
Republikas vēstnieks Lielbritānijā. Viņa darbu
sūtniecībā turpināja Kārlis Zariņš, kuru šoruden
atcerējāmies svinot draudzes jubileju. Tieši
patiecoties viņa aktīvai rosmei latviešiem 1945.
gadā bija iespēja nodibināt savu draudzi. Latvijas
pārstāvniecība
Londonā
ir
darbojusies
nepārtraukti 90 gadus, latviešu draudze - 70
gadus. Kā latvieši mēs apzināmies, ka savā ziņā
mēs ikviens esam Latvijas vēstneši, Latvijas
sūtņi, kam jānes mūsu dzimtenes vārds pasaulē
un jāaizstāv tās intereses.
Kā kristieši mēs kristībā esam kļuvuši par
Dieva valstības pilsoņiem un ar kristību ikviens
esam sūtīti kā tās vēstneši un apliecinātāji šajā
pasaulē. Mēs esam Kristus vēstnieki, saka
apustulis Pāvils. Tas nozīmē, ka mēs
nedarbojamies paši uz savu roku, savā spēkā,
mēs paši sevi nesūtam misijā, bet darbojamies
Kristus uzdevumā, Viņa aicinājumā. Viņš ir arī
mūsu kalpošanas mērķis vienmēr mūsu acu
priekšā. Kā valstu diplomāti nepārstāv paši sevi
un nedarbojas savās, bet gan valsts interesēs,
tāpat arī draudzes locekļi kalpo nevis sev, bet gan
Kunga un Pestītāja valstībai. Līdz ar sūtību un
uzdevumu tiek dota autoritāte pārstāvēt Kristu.
Viņš mūsu rokās ir licis savu Vārdu, labo vēsti,
evaņģēliju, kas mums jāpasludina visos
iespējamos veidos. Svētais Gars ir pie mums, lai
palīdzētu mums svētīgi pildīt šo misiju, gan
aizlūdzot par mums, gan dodot īstos vārdus

aizstāvot evaņģēliju, gan pulcinot mūs kopā, lai
ar tām dāvanām, kas mums dotas, mēs viens otru
stiprinātu.
Labā vēsts ko Kristus caur mums vēsta,
aicina, lūdz ir izteikta Pāvila vārdos: ” Saņemiet
izlīgumu ar Dievu”. Tas nozīmē, saņemiet Dieva
valstību, dzīvojiet tajā kā Dieva bērni, Dieva
draugi! Atdodiet savu dzīvi viņa rokās un viņa
gribai un tā tiekat brīvi no ļaunuma un vainas,
kas jūs sasaista! Kristus labāk pat par mums
pašiem zina, cik sasaistīti, neizlīdzināti, neizlīguši
esam, un tādēļ tik noraizējušies, centrējušies uz
sevi, nespējīgi uzticēties un mīlēt, gļēvi, vientuļi,
vainas mākti. Saņemt izlīgumu ar Dievu ir atļaut
Dievam būt Valdniekam tavā dzīvē. Atrodot ceļu
pie Debesu Tēva tu atradīsi arī ceļu pie un
izlīgumu ar saviem brāļiem un māsām, saviem
līdzcilvēkiem.
Izlīgums starp Dievu un cilvēkiem mums
ir dāvāts Jēzū Kristū - viņa dzīvē, nāvē un
augšāmcelšanā. Šajā Adventa laikā atvērsim
savas sirdis un domas, veltīsim laiku šīs lielās
dāvanas nākšanai mūsu vidū! Neaizmirsīsim
savu sūtību, ka mēs ikviens esam sūtņi, vēstnieki
sūtīti pārstāvēt Debesu valstību un tās Valdnieku,
kurš mums devis brīvību, spēku, drosmi un
mīlestību. Šīs kristieša dzīves uzdevums ir tikpat
aktuāls, kā pirms diviem tūkstošiem, tā pirms
septiņdesmit gadiem, tā mūsdienu pasaules
pārmaiņu vējos: vēstīt par to mieru, piepildījumu
un gaismu, ko pasaule nevar radīt un dot, par To,
kurš pie mums atnācis Ziemassvētkos.
Mācītāja Elīza Zikmane

Izvadīti mūžības ceļos
22.07.15. Jānis Ūdris
(10.10.1924. Patkulē - 09.07.2015. St.Albansā ) Garston (West Herts) krematorijā
24.07.15. Alberts Balodis (16. 03. 1921. Rīgā - 02.07.2015.Londonā) piemiņas brīdis Vemblijā
26.10.15. Hilgords Jakstiņš (12.02.1936. Liepājā – 30.09.2015. Lesterē) Gilroes krematorijā.
19. 11.15. Davids Lubuzis (17.05.2013 Bornmutā - 03.11.2015. Bornmutā) Bournemouth krematorijā
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Notikumi nākamajā pusgadā
JANVĀRIS
Londonā

Svētdien, 10. janvārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu – Mūsu Kunga kristības

Rofantā

Svētdien, 17. janvārī plkst. 11.30
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 24. janvārī plkst. 11.00
Dievkalpojums angļu valodā kopā ar Zviedru draudzi
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
FEBRUĀRIS

Londonā

Svētdien, 14. februārī plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 21. februārī plkst. 11.30
Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 28. februārī plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums
MARTS

Londonā

Svētdien, 13.martā plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu un draudzes padomes sapulce

Londonā

Piektdien, 25.martā plkst. 14.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 27.martā plkst. 11.30
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar dievgaldu – Lieldienas
APRĪLIS

Londonā

Svētdien, 10.aprīlī plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 17.aprīlī plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu – Sv Misericordia Domini

Londonā

Svētdien, 24.aprīlis plkst.14.00
Lieldienu laika dievkalpojums – Sv Jubilate

Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
Dievkalpojumi Rofantā notiek Rofantas dievnamā, Rowfant House, Wallage Lane RH10 4NG
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MAIJS
Londonā

Svētdien, 8.maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 15.maijā plkst. 11.30
Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

Bradfordā

Svētdien, 22.maijā plkst.10.30 *Bradfordas Vācu protestantu baznīcā
Draudžu dienas dievkalpojums ar dievgaldu Trīsvienības svētkos

Londonā

Svētdien, 29.maijā plkst. 14.00
Dievkalpojums
JŪNIJS

Londonā

Svētdien, 12.jūnijā plkst. 15.00 **Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Rīko Baltiešu padome

Rofantā

Svētdien, 19. jūnijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 26.jūnijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
JŪLIJS

Brukvuda

Sestdien, 2.jūlijā plkst. 11.30 ***Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki

Rofantā

Svētdien, 3. jūlijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu un Vasaras sarīkojums

Londonā

Svētdien, 10. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

*The German Protestant Churh,29 Great Horton Road, Bradford, BD7 1AA
**St.James’s Church Piccadilly, London W1J9LL
***Brukvudas latviešu kapi, Woking GU24OB
Dievkalpojumus Londonā parasti vada māc. Elīza Zikmane, Rofantā - prāv. Dr. Andris Abakuks
Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un „Brīvajā Latvijā”
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!
Aizvadītais
pusgads
draudzes
dzīvē
bijis
rosīgs,
notikuši
visi
plānotie dievkalpojumi un
vēl papildus bijuši citi
pasākumi.
Pateicamies
prāv.
Dr.
Andrim
Abakukam,
kurš
vada
dievkalpojumus Rofantā un ir piedalījies arī
vairākos dievkalpojumos Londonā. Uzticīgi kalpojis
arī mūsu draudzes ērģelnieks David Clarke. Šovasar
pateicības sveicienus un laba vēlējumus nodevām
mūsu bijušajam ērģelniekam Martin Knizia, kurš
pārcēlās uz dzīvi Vācijā.
Šis pusgads pagājis atceres iezīmē, ka esam
pieminējuši un pateikušies par mūsu priekšgājēju
ticību, drosmi gan draudzes, gan sabiedrības un
valsts celšanā un uzturēšanā. No viņu pieredzes un
mantojuma varam smelties spēku stājoties pretī
tagadējām grūtībam un izaicinājumiem. Spilgtākais
notikums bija dievkalpojums atceroties 70 gadus,
kopš pirmās latviešu draudzes dibināšanas
Londonā, kad varējām Dievam pateikties par Viņa
žēlastību aicinot un vadot savu draudzi cauri
laikiem, lai Evaņģēlija gaisma sasniegtu arvien
jaunas sirdis! Dievkalpojumā priecājāmies par
apsveikumiem un viesu piedalīšanos, un, protams,
Londonas latviešu kora dziedātajām dziesmām.
Koris arī piedalījās Pļaujas svētku dievkalpojumā
Rofantā un pēc tā sniedza tur koncertu.
Pēc vairākiem dievkalpojumiem Londonā
baznīcēni ir varējuši pakavēties baznīcas zālē uz
latviešu filmu izrādēm. Tās vēstīja par dažādiem
mūsu tautas vēstures posmiem: atmodu, trimdu,
pretošanās kustību Padomju varai un vedināja uz
pārdomām, atmiņām par mūsu pašu un mūsu
dzimtu likteņiem. Šo tradīciju, kurā lielu
organizatorisku darbu ieguldījusi draudzes

Kristīti
23.08.2015. Keita Kristiāna Kantele
27.09.2015. Gustavs Peniķis

priekšniece Terēze Bogdanova, centīsimies turpināt
arī nākošgad.
Domājot par nakotni draudze ir pateicīga, ka
Dievs ir uzrunājis un aicinājis kalpošanā jaunas
svētdienas skolas skolotājas, un svētdienas skolas
darbs ir sekmīgi turpinājies. Paldies Ilzei Vīksnei,
Rūtai Abakukai, Helgai Cukurei, kas no sirds
iesaistījušās darbā ar bērniem. Tā kā viņas ir
aizņemtas arī citos pienākumos, gaidām arī vēl citas
atsaucīgas sirdis, kuras vēlētos iesaistīties
svētdienas skolas nodarbību gatavošanā un
vadīšanā. Ir sācies jauns iesvētes mācību kurss.
Draudze ir pateicīga zviedru baznīcai par
viesmīlību, un plānojam kopīgu dievkalpojumu
janvāra beigās, Lūgšanu nedēļas par kristiešu
vienotību ietvaros. Lūgšanu nedēļas tradīcija
aizsākusies pirms vairāk kā 100 gadiem, kopš 1968.
gada lūgšanu materiālus sagatavo Pasaules Baznīcu
padome kopā ar Romas katoļu Baznīcu, un tie tiek
izsūtīti Baznīcām visās pasaules malās. Katru gadu
lūgšanas un liturģijas nāk no vienas zemes dažādu
konfesiju kristiešiem, tagad kārta pienākusi Latvijai.
Lielbritānijā vairāk informācijas un arī pašas
lūgšanas var atrast Baznīcu kopības (Churches
Together in Britain and Ireland) mājas lapā
www.ctbi.org.uk. Ja esat iesaistīti ne vien latviešu,
bet arī kādās citās draudzēs, šī ir laba iespēja tām
vairāk uzzināt par Latviju un tās kristiešiem.
Mēs visi esam Dieva saimes locekļi un katra
pienesums vai tā trūkums iespaido draudzes dzīvi.
Paldie visiem, kas ar savu kalpošanu, lūgšanām,
ziedojumiem ir stiprinājuši draudzi šajā laikā, kad
tā sastopas ar daudziem izaicinājumiem! Tos, kas
pagājuši nomaļus, mudinu biežāk apmeklēt
dievkalpojumus un aktīvāk iesaistīties draudzes
dzīvē, lai tā varētu uzplaukt mums visiem par
svētību un prieku, un Dievam par godu!

Iesvētīti:
28.06.2015. Katrīna Ermane
28.06.2015. Ieva Jakobija
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Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!
Esam veiksmīgi
aizvadījuši
aizejošo
2015.gadu, kas iezīmēja
70 gadus, kopš Londonā
notiek
dievkalpojumi
latviešu valodā un tikusi
dibināta Londonas latviešu ev. lut. draudze.
Liels paldies šīs draudzes pamatlicējiem par
viņu sniegto pamatu, uz kura buvēta arī
Apvienotā draudze.
Šogad darbu uzsāka jaunā draudzes
padome un valde, bet mācītāja draudzē
turpināja strādat nepilna laika kapacītātē. Arī
nākamgad viņa savu kalpošanu pie mums
apvienos ar darba pienākumiem citā – angliski
runājošā luterāņu draudzē. Liels paldies
prāvestam Dr. Andrim Abakukam, kurš vada
dievkalpojumus Rofantas dievnamā.
Pēc tam, kad vasaras sākumā svētdienas
skoliņas vadītāja paziņoja par atteikšanos no
pienākumu pildīšanas, vasaras mēnešus
pavadījām jaunu skolotāju meklējumos.
Pateicoties Rūtas Abkukas un Ilzes Vīksnes
uzņēmībai un Helgas Cukures un Evijas Pelces
atbalstam no septembra atkal esam varējuši
nodrošināt svētdienas skolas nodarbības
Londonas dievkalpojumos.
Katru gadu līdzās tradiconālajiem
kristiešu svētkiem esam centušies sarīkot
īpašus notikumus mūsu draudzē. Tā, šī gada
rudenī pēc draudzes dievkalpojumiem Londonā
piedāvājām dokumentālo filmu ciklu, kas veltīts
Latvijas
un
latviešu
tautas
vēsturei:
13.septembrī tā bija “Atmodas antoloģija” par
Latvijas Tautas fronti un atmodas laika
notikumiem, nodrošinot Latvijas neatkarības
atgūšanu. 11.oktobrī pēc svinīgā dievkalpojuma
veltītam 70.gadadienai, kopš Londonas latviešu
ev. lut. draudzes dibinšānas, baznīcas zālē visi
pulcējās uz filmu “Dieva putniņi” par latviešu
bērniem – kara laika bēgļiem, kuri nonāca
trimdā. Bija liels prieks, ka šajā īpašajā reize ar
mums kopā bija draudzes pirmā mācītāja

Roberta Slokenberga dēls Māris Slokenbergs un
filmas režisore Dzintra Geka. Savukārt
8.novembrī pēc dievkalpojuma sadarbībā ar
Latvijas vēstniecību tika izrādīta filma
“Segvārds Vientulis”, kas balstīta patiesos
notikumos, vēstot par katoļu priesteri Antonu
Juhņeviču, kurš pēc Otrā pasaules kara
iesaistījās pretpadomju kustībā un par to arī
nonāca cietumā, kur vēlāk tika nošauts. Filmas
izrādē klātesošs bija arī filmas režisors
Normunds Pucis. Liels paldies vēstniecībai, jo
īpaši lietvedei kultūras jautājumos Ildzei
Jansonei, par lielisko sadarbību.
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 baznīcā negribās
runāt par financēm, diemžēl dzīves realitāte
piespiež tās ņemt vērā un mūsu draudzes mazā
un ierobežotā 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.
Pateicība Dievam par šo notikumiem
bagāto gadu un lūdzot par svētīgu draudzes
darbības gadu arī nākamgad, novēlu jums
visiem gaišus un priekpilnus gaidāmos Kristu
dzimšanas svētkus!
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Draudzes kasiera Aivara Upmača ziņojums
Tā kā mācītāju vairs
nealgojam pilna laika
kapacitātē un viņas
dzīvokļa
īres
izdevumus sedzam
kopā ar viņas otru
darba devēju, mūsu
draudze gadu vairs
nenoslēdz ar tik lielu finansiālo iztrūkumu, kā tas
ir bijis citus gadus. Šogad oktobra beigās
draudzes kontā bija apmēram £39,000. Uz doto
brīdi varam pieprasīt £990 par “Gift Aid”.
Paredzams, ka šī summa palielināsies līdz
decembra beigām un jaunajā gadā varēsim
pieprasīt kopsummu no “HMRC”. Šogad
finansiālais atbalsts no Baznīcas pārvaldes tika
stipri samazināts; ja pagājušajā gadā tas bija
£13,000 apmērā, tad šogad pabalsts būs tikai
£8,500 apmērā. Tas ir –samazinājums par 35 % ,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Pateicamies tiem, kuri jau pievienojušies
„Gift Aid” un aicinām arī citus draudzes locekļus,
kuri maksā nodokļus vismaz pamata likmi,
aizpildīt „Gift Aid” deklarācijas un nosūtīt tās
draudzes kasierim vai iedot draudzes
darbiniekiem. Anketas un papildu informācija ir
pieejamas baznīcā un draudzes mājas lapā
(www.draudze.org.uk). „Gift Aid” aploksnēs var
saņemt dievkalpojumos ziedojumiem kolektē.
Atgādinām, ka ar Jūsu kolektes ziedojumiem
draudze var iegūt 25% vairāk.
Arī atgādinām, ka ir 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
Ja Jums ir vieglāk un ērtāk izmantot šāda
veida maksājuma metodi, tad es lūgtu uzrādīt
atsaucē (reference) savu vārdu, uzvārdu un
paskaidrot maksājuma iemeslu, piemēram,
nodeva 2016. gadam, ziedojums utt. Tā kā esam
ieguvuši labdarības organizācijas statusu un
„Gift Aid” reģistrāciju, ir arvien svarīgāk uzturēt
precīzas finanšu grāmatas.
SVARĪGI. Gribu vēlreiz atgādināt, ka kopš
pagājušā gada jūlija mana adrese ir mainījusies:
„Subiaco” (mājas nosaukums)
London Road
Ringles Cross
Uckfield
East Sussex
TN22 1HF
Tel: 01825 760569
Ja gadījuma kāds no locekļiem ir
sūtījis čekus par nodevām, ziedojumiem uz
veco (Carshalton) adresi stingri iesaku
informēt jūsu bankas un atcelt čekus. Ļoti
atvainojos par neērtībām.
Paldies
visiem
locekļiem
un
atbalstītājiem, kuri ar dāsnu roku ziedo, lai
varētu turpināt draudzes darbu un kalpošanu.

Draudzes valdes locekļa Ingmāra Folkmaņa ziņojums
Mūsdienu
apstākļos,
kad mūsu
draudzei pietrūkst finansu resuri, “sabiedrības
finansējums” jeb angliski “crowdfunding”
komerciālā pasaulē ir viens no pazīstāmākiem
finanšu
ieguves
veidiem
bezpeļņas
organizācijām.
Šādā
veidā
bezpeļņu
organizācijas vēršas pie plašās sabiedrības, lai

saņemtu saziedotus finansiālos līdzekļus. Mūsu
draudze šobrīd ir uzsākusi šāda veida projekta
izpēti, lai nākotnē Apvienotā Londonas Latviešu
un Miera Draudze piesaistītu vairāk finanses, kas
atvieglotu draudzes darbu.
Par panākumiem mēs paziņosim nākošajā
apkārtrakstā.
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Rofanta valdes ziņojums
Rofantas muiža pašlaik turpina atjaunot
savu biznesu, kas, kā jau es minēju iepriekšējā
apkārtrakstā, bija piedzīvojusi sarežģītu laiku.
Veiksmīgs bizness mums ļaus turpināt nodrošināt
dievnama uzturēšanu un sniegt atbalstu baznīcai.
Papildus izaicinājums ir tas, ka vecas ēku
uzturēšana nav lēta. Mums vēl tāls ceļš ejams, bet
ar veiksmīgu Ziemassvētku sezonu, cerams esam
uz pareizā ceļa.
Kopā ar draudzi, šoruden kā ik gadu tika
nosvinēti Pļaujas svētki: dievkalpojumā uzstājās
Londonas latviešu koris, kas pēcpusdienā sniedza
arī atsevišķu koncertu, kas bija ļoti labi apmeklēts.
Pēc koncerta tika pasniegtas pusdienas ar kafiju,
kas deva iespēju cilvēkiem socializēties; Savukārt
ar loterijas palīdzību tika vākti naudas līdzekļi
draudzei.
Rofanta turpina atjaunot savu darbību pēc
iepriekšēja gada sarežģītās situācijas un
priecājamies ka atkal varam organizēt latviešu
sarīkojumus. Ar lielu prieku iesaistīsimies arī citu
latviešu sarīkojumu rīkošanā, kopsadarbībā.
2016.gada 3.jūlijā plānojam organizēt
Latviešu vasaras festivālu lielāku nekā tas bija
šogad. No rīta būs dievkalpojums bet pēcpusdienā
– koncerts ar dažādu mūzikas un deju grupu

uzstāšanos. Tāpēc lūdzu atzīmējiet šo datumu
savās dienasgrāmatās un nāciet uz pasākumu.
Visbeidzot, mēs gribētu viest skaidrību par
Rofantas dievnama izmantošanu, Dievnams ir
pieejama privātiem apmeklējumiem, lūgšanām
u.c. un par to nav jāmaksā un nekad nav bijis.
Dievnams vienmēr ir aizslēgts ( kā daudzas citas
baznīcas) drošības iemeslu dēļ, jo gar Rofantu iet
publiskā pastaigu taka. Dievnama atslēga atrodas
pašā Rofantā – par pieeju atslēgai un kam to
vaicāt, mēs informēsim atsevišķi.
Dievnamu un pašu Rofantas muižu
iespējams izīrēt savam pasākumam – sīkāka
informācija
atrodama
mājas
lapā
www.rowfanthouse.co.uk
Lūdzu atbalstiet Rofantu!
Pilnvarotie un Rofantas darbinieki vēl
visiem baznīcas locekļiem un viņu ģimenēm un
draugiem
priecīgus
Ziemassvētkus
un
panaākumiem bagātu jauno gadu.
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar
Rofantas valdes priekšsēdi Anna Kipluks-Upton
(anna.upton@btinternet.com) .
Pilnvarotie, Rowfant House Ltd
2015.gada decembrī
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Porvo baznīcu kontaktgrupas un prezidējošo bīskapu
sanāksme Edinburgā
Latvieši
šajā
Eiropas anglikāņu un
luterāņu
baznīcu
sanāksmē bija īpaši
labi pārstāvēti. Klāt kā
LELBĀL vadītāja bija
archibīskape
Lauma
Zušēvica, kā aizejošais
LELBĀL
pārstāvis
kontaktgrupā
archibīskaps emeritus Elmārs Rozītis un kā
ienākošais mūsu pārstāvis prāv. Dr. Andris
Abakuks. Kā novērotājs no LELB piedalījās
archibīskaps Jānis Vanags, bet pašreiz no LELB
nav iecelts jauns pārstāvis kontaktgrupā
aizgājušās Dr. Sandras Ginteres vietā.
No lielākajām baznīcām kontaktgrupas
locekļi parasti ir baznīcas algoti darbinieki
ekumēnisku attiecību kopšanai, bet no
mazākām baznīcām tie ir mācītāji, kas šo lomu
pilda, apvienojot to ar citiem pienākumiem, vai
tie ir paši prezidējošie bīskapi. Kontaktgrupas
loma ir veikt praktisko darbu, uzturot sakarus
starp mūsu baznīcām un īpaši rīkojot
sanāksmes un konferences.

baznīcām īpaši tuvi bija jautājumi par
nacionālās identitātes lomu baznīcas dzīvē un
par attiecībām ar Pareizticīgo baznīcām, bet
galvenā tēma, kas pavadīja lielu daļu mūsu
pārrunu, bija bēgļu krīze vidējos austrumos, un
līdz ar to radusies bēgļu krīze Eiropā, un
baznīcu loma tās risināšanā.
Pārrunas pēdējā kontaktgrupas sesijā
atgādināja interesanto situāciju, kas tagad
radusies, ka mūsu LELBĀL mācītājiem,
ieskaitot, protams, tos, kas kalpo Amerikā, ir
tiesības kalpot anglikāņu baznīcās Eiropā.
Turpretim Amerikas kontinenta luterāņu
baznīcu (ELCA un ELCIC) mācītājiem tādu
tiesību nav. Līdzīga situācija dabīgi ir arī ar
Austrālijas luterāņu mācītājiem.
Ar archibīskapa Vanaga piekrišanu
nākamā Porvo teoloģiskā konference paredzēta
Rīgā no 2016. gada 19.-22. oktobrim ar
sekojošo kontaktgrupas sēdi no 22.-24.
oktobrim.
Prāv. Dr. Andris Abakuks
2015. gada 7. novembrī

Prezidējošo bīskapu un kontaktgrupas
kopsēžu dalībnieki noklausījās referātus, kam
sekoja pārrunas grupās un pēc tam pārrunu
kopsavilkumi. Somu un baltiešu luterāņu

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” kopš 2015.g.
jūnija
Nr. 37, Londonas latviešu draudzei - 70
Nr. 38, "Lai aug un ņemas spēkā!'' Ar Māri Slokenbergu sarunājās Ligita Kovtuna.
Nr. 42, Svinīgais dievkalpojums vēsturiska notikuma atcerei.
Laikrakstā tiek sludināts , ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un tiek sniegta
informācijaarī par citiem draudzes pasākumiem.
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Paziņojumi
Pēc dievkalpojuma Londonā,
izņemot Ziemsvētkus un Lielo
Piektdienu, ir
sadraudzības brīdis pie kafijas.
Ikviens ir acināts līdzi ņemt
groziņu, lai kopā sanāktu jauks
cienasts

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,
„Subiaco”, London Road, Ringles Cross,
Uckfield, East Sussex, TN22 1HF
Elektroniski:
Banka: National Westminster, Crawley,
The Boulevard Branch

Pēc dievkalpojuma Rofantā
iespējams baudīt pusdienas,
Iepriekš piesakoties (angliski)
rakstiski
functions@rowfanthouse.co.uk vai
zvanot 01342714869

Konta nosaukums: United London
Latvian Lutheran Church, Sort-Code: 6006-20, Konta numurs: 5673 8463
Atsaucē (Reference) lūdzu uzrādīt savu
vārdu un maksāšanas iemeslu – piem.
Nodeva 2015. gadam.

Kontaktinformācija
Draudzes mācītāja:
Elīza Zikmane
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btinternet.com

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

Apkārtraksta drukāšanu ir ziedojis MBE Weybridge (www.mbeweybridge.co.uk)
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