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Dievs saka: 
„Redziet, Es veikšu ko jaunu,

tas jau parādās, vai jūs to neredza
Jesajas 43:19a – 2007. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,                                    

Baznīcas gads arvien sākas nedaudz agrāk kā laicīgais kalendāra gads, ne ar 1. janvāri, bet jau ar 
Adventu un Kristus piedzimšanas svētkiem. Šī secība var mums norādīt uz to atjaunotni, kas ir vairāk 
nekā atkārtošanās ar nomainītu gada skaitli. Proti uz atjaunotni kā noslēpumu, kā būtiski kļūt jaunam. 
Kristū mēs redzam jauno cilvēku pēc Dieva gribas, kaut ko no jaunās zemes un jaunām debesīm. 
Ziemsvētkos savienojas pateicība par Dieva klātbūtni ar ilgām, kaut tā vēl vairāk, jā, pilnībā, pārvērstu 
šo pasauli.

Pateicība par Dieva klātbūtni un šādas ilgas mūs pilda arī, kad raugāmies uz mūsu Baznīcu, uz 
Latviju, uz visu šo pasauli. Paldies Dievam, ka arī aizvadītā gadā esam visapkārt zemes lodei 
piedzīvojuši Dieva klātbūtni Viņa Vārdā – pie tam mūsu valodā! – un Sakramentā. Paldies Dievam, ka 
Viņa Gars mūsu draudzēs bijis izjūtams kā iepriecinātājs un drošinātājs kristībās un jubilejās, kā
mierinātājs rūpēs, bēdās un sērās, kā mudinātājs tik daudzos mīlestības darbos – uzticīgā ikdienas 
kalpošanā un tad, kad esam spējuši apņemties un īstenot ko sevišķu. Paldies Dievam joprojām par 
kopību ar mūsu Baznīcu Latvijā, māsu draudžu attiecībās un personīgās saitēs kā arī 22. Sinodē Rīgā
un Virsvaldes-Konsistorijas apspriedēs, ja arī kādreiz domas un pārliecības sāpīgi šķirās. Paldies 
Dievam par Latvijai dāvātām attīstības iespējām, ja arī acīmredzamās netaisnības kremt katram, kas 
to mīlē. Paldies par Ziemsvētku iedrošinājumu: „Redziet, Es veikšu ko jaunu, tas jau parādās, vai jūs 
to neredzat?”

Novēlu, kaut šī lielā pateicība mūsos stiprinātu ilgas pēc Dieva solītā piepildījuma. Ilgas ne kā
bezspēcīgas vēlamības izpausmes, kurai būtībā paši neticam. Bet ilgas, kas ticībā Dievam pēc Viņa 
gribas sāk veidot mūsu dzīvi jaunu, cik vien iespējams. Atklāsim, cik daudz no Dieva solītā jaunā var 
būt mūsu it kā „vecās draudzēs”. Atklāsim un īstenosim to! Atklāsim, cik daudz no Dieva solītā jaunā
var būt ikkatrā no mums un mūsu personīgās attiecībās. Atklāsim un īstenosim to! Tad mēs būsim 
ticami liecinieki un jau aktīvi palīgi, lai arī mūsu baznīcās un mūsu tautā ilgas sekmētos pārmaiņās: uz 
patiesību, uz iecietību, uz savstarpēju palīdzību, uz īstu mieru.

Būsim arvien uzmanīgāki un iejūtīgāki, šo jauno saredzēt, un būsim arvien drosmīgāki, šo jauno 
īstenot: domājot par mūsu pašu ārpus Latvijas augošo jauno paaudzi ar tās atšķirībām un dotībām, un 
domājot par tiem daudziem tūkstošiem, kas no Latvijas dodas ārpus Latvijas – tas nozīmē: pie mums!
Iejūtīgāki un drosmīgāki: mēs ikkatrs un mēs kopā kā Baznīca. 

Apzināti sāksim nākošo dzīves posmu ne ar 1. janvāri, bet ar Kristus piedzimšanu. Pateicībā un ar 
to spēku, drosmi, prieku un apņēmību, sekot Tam, kas pat krusta iezīmē mums saka: „Redzi, visu Es 
daru jaunu.” (Atkl 21:5)

Šajā pateicībā un cerībā ar Jums vienoti, abi ar manu kundzi vēlam Jums svētītu Jaunu Gadu! 

Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
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Domāju, janvāra mēnesī, pirms tālāk dodos jaunajā gadā, ir labi atskatīties aizgājušā gadā, lai 
atstātu to, kas bija tikai acumirklis ar vai bez auglīga turpinājuma, pieņemt maiņas un skatīties, kā
rīkoties tālāk. Vienīgais ko patiesi zinām ir, ka maiņas ir neizbēgamas. Man prātā nāk darbvietu 
strukturālās pārmaiņas — to darbaņēmēji pazīs. Maiņas, kas nāk ar jaunām zināšanām — to pazīs 
skolnieki un studenti. Maiņas nāk arī pārejā no skolas uz darbvietu dzīvi — par to zinās stāstīt 
absolventi. Ikdiena mainās personām, kas iet pensijā. Vecākai paaudzei maiņas notiek visvairāk ar 
fizisko cilvēku. 

Savu aizgājušajo gadu atceros kā pieredžu un notikumu pilnu gadu — tas brīžiem bija grūts, 
svētīgs, sēru pilns, priecīgs, nemierīgs, apmierinošs, smags, ar asarām, izbrīnu, neziņu, smiekliem. 
Atceros, varbūt īpaši kad bija grūti, pārdomāti pieņēmu lēmumus par attieksmi pret notikumiem.

Manā personīgā dzīvē, vissmagāki pārdzīvoju savas mātes dzīves noslēguma posmu, kad bija viņu 
jākopj. Nevis kopšana kā tāda bija grūtais, bet apziņa, ka katru soli bija jāmēģina izjust no mammas 
realitātes, lai varētu rīkoties. Vai mēs kādreiz patiešām varam pilnībā saprast otru cilvēku, vienalga, cik 
labi mēs domājam, ka pazīstam vai saprotam, vai izjūtam? 

Šī bija man pirmā tuvplānā sastapšanās ar atvērtu, vaļēja vēža brūci. Visa atbildība par šo laiku bija 
manai māsai un man. Paldies Dievam par to, ka bijām divas. Kopšanā bija divas puses: garīgā un 
fiziskā. Neizbēgami uzskatāms bija kā ķermenis tika slimības aprīts. Mamma bija pieņēmusi lēmumu 
neārstēties, ka šis būs ar ko viņa mirs. Bet miršana ir daudz vairāk nekā ķermeņa sairšana. Kādi ir 
garīgie resursi šim posmam? Paldies Dievam, Viņš stāv klāt kā Lielais Mierinātājs, Padomdevējs, un 
ceļa Pavadītājs. Dievs, kas Ziemsvētkos nāk pie mums ar Jēzus dzīvi, uzrunā tad, kad vajadzība ir 
kliedzoša. Ja kopšanas laiks bija gara Lielā Piektdiena, tad mammas nāve bija Lieldienas. Tā tulkoju šo 
pēdējo posmu. Paldies visiem par mīļiem vārdiem un izteikto līdzjūtību.

Novembrī, Indulis, vecākais dēls, kļuva par tēvu - līdz ar to es par vecmāti. Mazais Kārlītis ir, kā
katra jauna dzīvībiņa, liels brīnums. Visbrīnišķīgākais visā ir lielais mīlestības uzplūdums, kas piepilda 
visu dvēseli ar tādu prieku, ka tikai domājot par viņu, ir svētlaimīgi jāsmaida. Tikpat būtiski mīlēt, kā
saņemt mīlestību. Dažkārt mīlēt ir vieglāk nekā saņemt. Padomāsim par mūsu attieksmi pret Dievu, kas 
šķiežās ar savu mīlestību, bez nosacījumiem, kas nav kā nekas cits ko pazīstam!

Jaunajā Gadā Viņa žēlastībai vēl nav pienācis gals.
Tā ir ikrītu jauna, un liela ir tava uzticība! 

(Raudu dziesma 3:22-23)

Draudzes dzīvē visspilgtākais laiks bija iesvētamo sagatavošanās laiks. Četras burvīgas jaunietes 
piedalījās dievkalpojumus un katra atstāja savu īpašo iezīmi iesvētību dievkalpojumā. Turēsim dargi 
savā atmiņa šo dievkalpojumu, Agnesi, Anci, Annu, Justīnu, un vēlāk pienākušo Daci. Turēsim viņas 
savās lūgšanās un atbalstīsim kā spējam.

Spilgta bija ērģelniece Gundega Dūda-Toome. Viņa strādāja ar lielu personīgu atdevi, un 
sagatavoja katram dievkalpojumam muzikālu pienesumu. Viņa ir dzīvs apliecinājums par to, ko var 
panākt ar savu pārliecību un talantu. Gundega ir tagad atpakaļ Latvijā. Lai Gars, kas viņu iedvesmo 
nekad neatstātu viņu, bet turpinātu piepildīt ar visu, kas vajadzīgs viņas dzīvē.

Pārmaiņas nāca un nāks ar jaunās priekšnieces ievēlēšanu. 
Zane ir enerģiska, labsirdīga un strādīga. Viņa grib, lai viss labi 
veiktos. Viņa ir labs pierādījums, ka panākumi ir tad, kad ko grib. 
Kamēr rakstu, domāju jautājums draudzes locekļiem ir nevis, ko 
jūs sagaidiet no draudzes, bet ko jūs gribiet dot draudzei! 

Zanes vadībā veidojās Stokholmas draudzes mājas lapa. 
Tās adrese ir  www.draudzes.se

iestājoties intīmā kopdzīvē ar mīļāko, bēres atvadoties no tuvinieka. Mēs gribam, jo esam Dieva 
aicināti būt par līdzcilvēku, un draudzē cenšamies to panākt. Ikviens ir svarīgs!

Draudzes darbinieki grib, lai informācija par dievkalpojumiem 
nonāktu lielākam cilvēku skaitam. Mēs gribam aicināt visus 
nākt sadraudzībā ar Dievu un ar mums. Mēs gribam būt kopā! 
Mēs gribam būt atbalsts priekos un bēdās! Mēs gribam dot 
iespēju atzīmēt dzīves visnozīmīgākās pārmaiņas — kristības 
jaunpiedzimušajiem, iesvētības atstājot bērnību, laulības
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Kad es iesāku draudzē strādāt, vienīgais, ko man iedeva, bija adrešu saraksts ko prāvests 
Oskars Sakārnis bija sastādījis. Mēs dzīvojam jaunā laikā, un ir vajadzība atjaunot un paplašināt 
draudzes locekļu sarakstu. 

Par vārdu sarakstu ir jāpaskaidro. Plašajam vārdu sarakstam ir divi iedalījumi — aktīvais un 
pasīvais. Cilvēki ir prasījuši, kā var kļūt par draudzes locekli, un atbilde līdz šim visbiežāk ir bijusi, 
samaksājot draudzes nodevu. Nodevu maksātāji tiek iekļauti aktīvo sarakstā. Ir ļaudis, kas 
neuzskata sevi par aktīviem, bet kas vēlas atbalstīt draudzes darbu, un to dara iemaksājot 
ziedojumu draudzes nodevas apjomā vai vēl vairāk. Pasīvo sarakstu sastāda tie, kuri “ierodas” uz 
dievkalpojumiem un ieliek ziedojumu groziņā, kad paņem dziesmu lapu ienākot Baznīcā. Jūsu 
vārds ir parādījies agrāk sarakstā, vai laika gājumā pārņemts no citiem sarakstiem. Zviedrijas 
latviešu sabiedriskās organizācija allaž ir bijušas savstarpēji sasaistītas, un ir sadarbojušās viena 
ar otru. Varbūt jūsu vārds ir bijis pie vecāku vārdiem, bet jūs tagad dzīvojiet patstāvīgu dzīvi. 
Varbūt jums ir zudis kontakts ar draudzi vai latviešiem, jeb tāds vēl nav uzņemts.  

Draudzes darbu un dievkalpojumus nākotnē varēs uzturēt vienīgi ar Jūsu līdzdalību un
atbalstu. Tādēļ lūdzam jums izpildīt apkārtrakstam pievienoto “Anketa draudzes kartotekai” un 
nosūtīt to atpakaļ mums.

Jūsu mācītāja Ieva

Pie šīs praktiskās informācijas gribas no mācītājas puses 
pievienot dažas pārdomas. 
Kāpēc pastāv draudze? Pirmkārt, jo cilvēks nav cilvēks, ja ir 
viens pats. Cilvēcība rodas kopībā ar citiem. Cilvēks sevi 
īsteno, kad piedalās kultūras, valodas un dievatziņas 
kopībā.

Jēzus negāja apkart viens kā dievbījības piemērs, bet 
kopā ar mācekļiem un citiem. Viņš aicināja veidot jaunu 
Dieva tautu. Jēzum ir sava ģimene, draugi/mācekļi un sava 
tauta. Ja tas tā nebūtu, viņš nebūtu cilvēks. Vēl vairāk —
viņš Dievu nepazītu! To var droši teikt, jo cilvēks nav viens 
pats. Viens pats cilvēks nevar iemācīties valodu, apgūt 
zināšanas, uztvert vērtības, vai iepazīt Dievu. Viss — arī
Dieva klātiene, ir iepazīta caur cilvēkiem. Tā ir vispārīga 
patiesība. Kristīgā Baznīcā ir kautkas vairāk. Draudze nav 
biedrība vai klubs, draudze ir pats Kristus. Katrs draudzes 
loceklis ir kristīts, lai būtu daļa no viņa paša. Apustulis 
Pāvils nosauc draudzi par “Kristus ķermeni”: “mēs visi esam 
… kristīti par vienu ķermeni … jūs esat Kristus ķermenis un 
katrs par sevi tā locekļi” (1 kor 12:13,27) Katrs draudzes 
loceklis ir nepieciešama un atšķirīga daļa no “Kristus 
ķermeņa”. Apustulis mudina šo piederību pilnveidot, lai tā
neizzustu. 

Atzīsim, ka mūsu dzīve tomēr galvenokārt riņķo ap sevi un apkārtnes ieredzēto labumu. 
Dievišķais ir svešs — aizmirsts apziņas kaktos. Vai gribiet to atjaunot? Ja tas viss būtu tikai mūsu 
ziņā, drošvien viss būtu zaudēts. Mēs gribam netikai atklāt un satvert Kristu, VĒL VAIRĀK, viņš
meklē un grib satvert mūs, jo esam viņa ķermenis! Atstāts nav neviens. Kristus pilda katra dzīvi ar 
savu labumu: “Ikrītu jauna ir viņa žēlastība”. Vai neesam sajutuši, ka arī mūsu dzīvē stāv klāt 
Kāds, kas dod savu labumu, kādu nenopelnītu svētību? Vai nākošā dievkalpojumā nebūtu 
piemērota reize to apliecināt un pieredzēt draudzes kopībā? Jūs visi esat mīļi gaidīti un aicināti.

Dziļā pateicībā pieminām draudzes ilggadīgo locekli Tamāru Bulti, kura, mūžībā aizejot, 
testamentā atvēlējusi draudzei 89.964 kronas.

Pateicība

Uzvārds, vārds
Efternamn, förnamn

Adrese
Adress

Telefons
Telefon

Dzimšanas dati
Födelsedatum

Paraksts
Namnunderskrift

Papildus informācija (nav obligāta)
Tilläggsinformation   (ej obligatorisk)

Kristības Kad, kur un mācītāja(s) vārds
Dop När, var och prästens namn

Iesvētības Kad, kur un mācītāja(s) vārds
Konfirmation När, var och prästens namn

Laulība Kad, kur, ar ko un mācītāja(s) vārds
Vigsel När, var, med vem och prästens namn

Bērni Vārds, dzimšanas dati un vieta
Barn Namn, födelsedata och -ort

Registerkort till församlingens kartotek

Stokholmas latviešu ev. lut.draudze 
Lettiska ev. lut. församlingen i Stockholm

Anketa draudzes kartotēkai

Anketu lūdzu nosūtīt
Vänligen sänd registerkortet till

Kristine Bergholcs, Sickla Kanalgata 81, 120 68 Stockholm

Draudzes gada maksa 100 kronas, iemaksājama plusgirokontā
Årsavgift för medlemmar 100 kronor, inbetalas på plusgirokonto 

35 17 73-7 Lettiska församlingen i Stockholm 
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Iesvētības 2006. gada Vasarsvētkos

2007.g. janvārī

„Ja Dievs ir visuvarens, kādēļ pasaulē tomēr ir karš?”
Par tādu un citiem, līdzīgiem, šķiet, tikpat mūžīgiem, kā grūti atbildāmiem jautājumiem, ik sestdienas 
visu 2005./2006 mācību gadu sarunājās prāveste Ieva Graufelde ar draudzes iesvētāmajām četrām 
meitenēm. Mācības bija intensīvas un ietvēra arī vairākus izbraucienus ar pārnakšņošanu, kur ilgstoši 
kopā būdamas visas kopā, varēja iedziļināties ticības jautājumos. Vasarsvētku dievkalpojumā
draudzenes tika uzņemtas Stokholmas Latviešu ev lut draudzē.

Vēlāmies izteikt lielu pateicību Ievai par viņas darba ieguldījumu mūsu bērnu dzīves posmā, kad 
audzināšanas darbā tik ļoti nepieciešami citi pieaugušie,
Aleta un Gvido Cēberi
Daiga un Jānis Andersoni
Austra un Jānis Krēsliņi 

No  kreisās: Anna Andersone, Justīne Krēsliņa, Ieva Ūdre, 
Agnese Cēbere un Ance Krēsliņa.

2006. gada 17. aprīlī Otrajās Lieldienās, kas bija saulainas un siltas, Söderledas baznīcā ģimenes un 
draugu lokā kristījam dēliņu Magnusu Pēteri.

Sagatavojoties šim notikumam, kopīgi ar krustvecākiem un prāvesti Ievu Graufeldi izvēlējamies 
dziesmas, kā arī pārrunājām kristību gaitu – mūsu puisēnam ir aktīva daba, kā dēļ varētu rasties 
situācija, kad pusotrgadniekam pietrūktu pacietības mierīgi uzturēties draudzes priekšā...

Kristību brīdī Magnuss mierīgi sekoja notiekošajam, aplūkojot visu sev apkārt, īpaši pievēršot 
uzmanību sveces liesmiņai un ūdenim kristību traukā. Ieva mīļi ļāva puisēnam ielikt rociņu ūdenī un 
vērot kustīgo saulesatspīdumu uz trauka malām. Dziesmas un lūgšanas vienoja visus. Kristību brīdis 
tika novadīts svētsvinīgi, kurā ikviens jutās uzrunāts un dziļi aizkustināts. 

Lai viss manā būtībā pārvērstos Tev par godu
Un lai es nekad nenonāktu izmisumā.
Jo es esmu Tavā rokā,
Un Tevī ir viss spēks un labestība.

Dodi man tīru sirdsprātu – tā, lai es redzētu Tevi,
pazemīgu sirdi – tā, lai es sadzirdētu Tevi,
mīlestību – tā, lai es kalpotu Tev,
ticību – tā, lai es paliktu Tevī.
Tulk.  Mirdza Krastiņa

Vecāki Kristīne, Rolands Nordlundi
un māsiņa Linneja

Tu, kas esi pār mums
Tu, kas esi viens no mums,
Tu, kas esi —
Arī mūsos,
Lai visi redz tevi — arī manī
Lai es sagatavoju ceļu Tev,
Lai es pateicos par visu,
Ko iemantoju no Tevis.
Lai es pie tam neaizmirstu tos, kas ir postā,
Paturi mani savā mīlestībā
Kā arī, lai Tu gribi, ka visi būtu paturēti 
manā.

Dag Hammarsköldu visvairāk pazīst kā Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāru, ievēlēts 1953. g.  Īsi 
pēc viņa traģiskās nāves, viņam 1961. gadā piešķīra Nobela Miera prēmiju par viņa centieniem 
pasaules labā. Hammarskölds bija ticīgs cilvēks. Pēc viņa nāves atrastas piezīmes un lūgšanas.

Tagad arī Magnusam Pēterim līdzi nāk Dieva klātbūtne un svetība. Kā vecāki 
ceram, ka mūsu dēls būs pasargāts no ļauna, nesīs prieku un svētību līdzcilvēkiem.

Kristības
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Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu Ārpus Latvijas (LELBĀL) veido visas latviešu draudzes
ārpus Latvijas teritorijas. Katra draudze piedalās Kopbaznīcas darbā ar locekļu nodevas maksu, kas 
tiek izlietota lai uzturētu attīstību draudzēs un Baznīcas kopdarbā. Tā, piemēram, dziesmu grāmatas
nemitīgo darbu, dievkalpojuma kārtības teksta revidēšanu un paplašināto kārtību iespējas, mācītāja
agendu, komisiju darbu par jautājumiem kas attiecās uz bērna nākšanu pie dievgalda, sadarbību ar 
Latviju, māsu draudzes programmu, Gadagrāmatu utl. LELBĀL organizāciju vada ievēlētais
archibīskaps, patreizējais Elmārs Ernsts Rozītis (Vācijā) un visu iecirkņa prāvesti ar laja locekli no 
katra iecirkņa. Prāveste Ieva Graufelde un Kristīne Bergholce ir Zviedrijas pārstāvji, prāveste
Graufelde ir arī prezidijas Eiropas pārstāve. Darbības noteikumos rakstīts, ka Baznīcas Virsvalde (BV, 
kopā 18 locekļi + revizijas komisijas 3 locekļi) plenārsēdē tiekas katru otro vai trešo gadu. 

2006. g. 11.-13. oktobrī, notika LELBĀL Plenārsēde. Šī bija pirmā sēde Latvijā. To sasauca Latvijā, 
lai BV locekļi varētu kā viesi piedalīties Latvijas Ev. Lut. Baznīcas (LELB) Sinodē, un lai varētu tikties
ar LELB vadību. Sešas darbpilnas dienas! Daudz paspējām izrunāt, labāk saprast mūsu kopbaznīcas
uzdevumu un virzienu. Sanākot no visām pasaules malām, ievērojam LELBĀL īpašo iezīmi: lielo
pieeju dažādību. Tomēr baudām iejūtību, uzzinot par ikviena iecirkņa realitātēm. Atcerēsimies arī
mēs, ka esam līdzdalībnieki Kristus universālā/globālā Baznīcā.

Priekšā: Zviedrija: prāv. Ieva Graufelde, ASV Vidiene: Aivars Ronis, LELBA: prāv. Lauma Zušēvica, Kanāda: Ilga
Gulbe, archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, Kanāda: prāv. Ivars Gaide,  Zviedrija: Kristīne Bergholca Vācija: 
Pēteris Vīgants, prāv v.i. diakons Klāvs Bērziņš un ASV Vidienes prāv. Gunārs Lazdiņš. Aizmugurē: ASV 
Austrumi: Vilmārs Beiniķis, Kanāda: Uldis Zommers, lmārs Lūsis, Lielbritānija: Prof. Dr. Reinhards Vītols, ASV 
rietumi: Dr. Juris Cilnis, Lielbritānija: prāv. Juris Jurģis, un Austrālija: Miķelis Strīķis.

100 gadu jubilāre
Stokholmas draudze apsveic Helēnu Tepferi, kurai 2006.g. 3. novembrī piepildījās 100 gadi.

Novēlam godājamai Tepfera kundzei Dieva svētību! 



Stokholmas draudzes Padomes locekļi
2006.g. 19. februārī Stokholmas draudzes pilnsapulcē draudzes Padomē ievēlēja
Jāni Bergholcu, Kristīni Bergholcu, Raimondu Fītiņu, Intu Atti Heimdal, Austru Krēsliņu, Ingrīdu 
Leimani, Edi Svarāni, Viju Valteri, Ligitu Veiguri, Svenu Wikstrēmu, Lilitu Zaļkalni, Zani Zaļkalni, Ainu 
Zvejnieci un Ilzi Zvejnieci.
Vēlēšanās atteicās kandidēt draudzes priekšnieks Lauris Krastiņš un līdzšinējie padomes locekļi 
Pēteris Alberts, Baiba Cērpa, Elza Kandere un Anna Sausiņa.
2006. g. 25. aprīlī draudzes Padomes sēdē valde sastādījās sekojoši:
Valdē Revīzijas komisijā
Zane Zaļkalne Priekšsēde Ligita Veigure Priekšsēde
Inta Atte Heimdal Sekretāre Raimonds Fītiņš
Kristīne Bergholca Kasiere un Ede Svarāne

atbildīgā par draudzes apkārtrakstu
Ingrīda Leimane Saimniece
Vija Valtere Īpaši uzdevumi
Aina Zvejniece Kapu administrācija un jautājumi
Ieva Graufelde Prāveste
Valde un Padome vēlās sirsnīgi pateikties draudzes priekšniekam Laurim Krastiņam un revīzijas 
priekšniekam Pēterim Albertam par savu amatu izpildīšanu mūsu draudzē.
Mēs gribam arī izteikt vislielāko pateicību ilggadīgām Padomes loceklēm – Baibai Cērpai, Elzai 
Kanderei un Annai Sausiņai par vienmēr mīļo un pretimnākošo attieksmi, ko viņas veltījušas draudzes 
darbībai.
No sirds pasakamies jums visem pieciem par izpalīdzību veidot un atbalstīt draudzes darbību.
Ceram arī, ka mūsu jaunie Padomes locekļi Lilita Zaļkalne, Ilze Zvejniece un Jānis Bergholcs izjutīs 
savu darbošanos draudzē kā nozīmīgu un svarīgu.

Lai Jums visiem seko Dieva palīdzība un mūsu visu labie vēlējumi!

No  kreisās sēdot: Zane Zaļkalne un Inta Atte Heimdal.
No kreisās stāvot: Kristīne Bergholca, Ieva Graufelde, 
Vija Valtere, Aina Zvejniece un Ingrīda Leimane.
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Vēlamies pieminēt tās personas, kuras ārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu 
sirsnību piedalījušās mūsu 2006. gada darbībā.
Mūsu saimniecei Ingrīdai Leimanei izpalīdzējušas:
Sarmīte Andersone, Mirdza Platbārzde, Zigrīda Siliņa, Saiva Zaļkalne un Zaiga Zaļkalne.
Draudzes mājas lapas dizains: Mattias Carlshamre.
Korektūras lasītāja: Mirdza Krastiņa.
Dievkalpojumos piedalījušies:
Pie ērģelēm un klavierēm Rūta Baumgarte, Irēna Saltā un Gundega Tooma-Dūda
Mūzikālo programmu izveidotājas un diriģentes Gaida Rulle un Gundega Tooma-Dūda.
Flautistes Inta Atte Heimdal un Liene Rozīte.
Vijolniece Renāte Kļaviņa un vijolnieks Ēriks Kancāns.
Koklētāja Inga Strante.
Solisti Ieva Zālīte un Christer Wikmark.
Teksta lasītājas Anna Andersone, Agnese Cēbere, Ance Krēsliņa, Justīne Krēsliņa un Kristīne 
Bergholca.
Viesu mācītās Dr. Normunds Kamergrauzis.
Pie karoga 18. novembra dievkalpojumā Stokholmas latviešu skolas audzēkņi.
Ciešanu laika dievkalpojumā: G. Tooma-Dūdas vadībā ansamblis: Ieva Graufelde, Māra Krēsliņa, 
Lāsma Lukjanekoka, Inte Meiere, Valdis Pāvulāns, Oļegs Rečickis, Jūle Rozīte, Ludis Straubergs, 
Ligita Veigure, Herberts Zālītis, Ieva Zālīte, Zanda, Zita Zvirbule.
Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums: Stokholmas latviešu koris Gaidas Rulles vadībā.
Ģimenes dienas dievkalpojumā: Stokholmas latviešu skolas bērni.
Adventa mūzikas dievkalpojuma: Gaidas Rulles vadībā koris: Viktorija Apenīte, Jānis Bergholcs, 
Viktorija Brundin, Šarlotte Cērps, Izabella Cielēna, Raitis Freimanis, Mudīte Hoogland Krasts, 
Māra Krēsliņā, Laine Lasmane Wikmark, Aija Lasmanis, Silvija Liljegren, Valdis Pāvulāns, Ludis 
Straubergs, Zigrīda Siliņa, Vija Valters, Christer Wikmark, Herberts Zālītis, Ieva Zālīte, Aina 
Zvejniece, Anneli Zvejniece, Ilze Zvejniece un Zita Zvirbule.
Intas Attes Heimdal un Mudītes Krastiņas vadībā Stokholmas latviešu skolas bērnu dārza 
audzēkņi. Stabule Diāna Štolcere. 

Sirsnīgs un mīļš paldies Jums visiem un lai 2007. gads Jums būtu labvēlīgs!

Zane Zaļkalne

Mīļie draudzes locekļi!

Pirms gada Jūs man uzdāvinājat savu uzticību būt par Stockholmas 
ev. lut. draudzes priekšsēdi.

Atklāti sakot biju nobijusies, īsti neuzticējos sev - vai varēšu tādu 
darbu paveikt? Lielāko satraukumu man sagādaja domas par padomes 
un valdes sēžu vadīšanu. Vadīt sēdes zviedru valodā man nav grūtības, 
to es protu. Es zinu, ko teikt un kad ko jāsaka, bet latviešu valodā?! Lai 
uzzinātu pareizo terminoloģiju pirms pirmās sēdes apskatījos zviedru -
latviešu vārdnīcā....beigu beigās viss noritēja labi. Tagad jau jūtos 
drusku ērtāka savā lomā. 

Mēs valdē esam nodarbojušies ar draudzes mājas lapas veidošanu. 
Vēl ir daudz ko darīt, bet cerams, ka drīz šī mājaslapa būs gatava. Mēs 
arī esam sākuši atjaunot mūsu draudzes biedru sarakstu. 

Ja Jūs pazīstat kādu, kas vēlētos uzzināt vairāk par mūsu draudzi, tad 
lūdzu sazināties ar mani - adrese un telefons pēdējā lappusē.

Uz drīzu sadzirdēšanos!
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Neskatoties uz pagājušā gadā slikto sēņu ražu, par Stokholmas latviešu skolas saimi droši var 
attiecināt teicienu - aug kā sēnes pēc lietus! Uz pirmo skolas dienu 2. septembrī Latviešu Stokholmas 
skolas pulks sanāca kuplā skaitā. Uz skoliņu pieteikušies pāri par 40 bērniem vecumā no diviem līdz 
četrpadsmit gadiem. Īpaši liela interese par skoliņu ir mazajiem bērniem, bērnudārza vecuma bērni 
lielā skaita dēļ ir pat iedalīti divās mazākās grupiņās. Viņiem līdzi sāk jau tenterēt arī pavisam mazie 
bebīši. 

Skolas nodarbības notiek katru sestdienu, Storkyrkosskolan telpās, Vecpilsētā. Plkst 10.15 bērni 
sanāk uz kopēju rīta sanāksmi, kuru, pēc Jāņa Krēsliņa ilggadējās darbības skolā, vada jaunā skolas 
pārzine Maija Balodis Karlsson. Pēc tam bērni sadalās pa klasītēm. Mazajiem bērniem pēc 
pusdienām notiek kopīga dziedāšana un rotaļas, taču lielākiem bērniem mācības notiek līdz pat plkst. 
14.00.

Stokholmas latviešu bērnu pulks aug!

Inta Atte Heimdal

Latviešu skolas galvenie mērķi ir veicināt bērnos latvisko identitāti, mācīt un attīstīt latviešu valodu 
ar rotaļu, dziesmu spēļu un pasaku palīdzību. Tomēr arī iegūt draugus, iepazīt vienam otru ārpus 
skolas sienām. Pateicoties entuziastiskajai skolas valdei un skolotājiem, Latviešu skola katru gadu 
rīko vairākus latviskus pasākumus, kas ieguvuši lielu popularitāti un nu jau kļuvuši par tradīciju. 
Piemēram, kopīga Mārtiņdienas, Ziemassvētku, Lieldienu svinēšana, mazo bērnu nometne maijā u.c. 
Nu jau vairākus gadus, pateicoties Stokholmas latviešu draudzei, bērnu vasaras nometne notikusi arī
Sandbijā, Ēlandes salā. Nodarbību vadīšanā piepalīdz pedagogi no Latvijas. Taču katru sestdienu 
bērnus sveic mūsu pašu Stokholmas skolotāji, kas no sirds vēlas dalīties ar bērniem savās zināšanās 
un pieredzē. 
Latviešu skoliņa vienmēr laipni gaida gan jaunus mācekļus, gan skolotājus, skolai arvien ir 
nepieciešami jauni mācību papildspēki un atbalsts. Tāpēc laipni gaidīsim skolā ari Jūs!

Latviešu skolas eglīte 16. decembrī:
Luga “Vecīša cimdiņš” Intas Attes Heimdal un Mudītes Krastiņas vadībā. 

Piedalās mazo bērnu grupas.

Latviešu skolas mazo bērnu grupa 
kopā ar skolotāju Intu Atti Heimdal un Katrīnu Johansson. 
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Lūdzam draudzes locekļus ierasties uz 
Pilnsapulci

svētdien, 2007. gada 11. februārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu baznīcā, kas sākas plkst. 14.00

1. Pilnsapulces atklāšana.
2. Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un

balsu skaitītāju vēlēšanas.
3. Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta

saskaņā ar statūtiem.
4. Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.
5. Draudzes darbības gada pārskats.
6. Draudzes saimnieciskais pārskats.
7. Revīzijas komisijas ziņojums.
8. Gada pārskata un revīzijas komisijas

ziņojuma pieņemšana.

9. Valdes un padomes atbrīvošana no
atbildības par 2006.gada darbību.

10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.

11. Draudzes Sinodes pārstāvja ievēlēšana.
12. Turpmākā darbība.
13. 2007.g. budžets.
14. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība

2006. gadā no 5. līdz 12. augustam notika latviešu bērnu vasaras nometne Sandbijā, kuru apmeklēja 
35 dalībnieki. Programmu izveidoja Līga Daudzvārde, kas visas nodarbības vadīja kopā ar skolotājām 
Gunu Piņķi un Lienu Zukuli no Latvijas. Inta Meiere lutināja nometnes dalībniekus ar gardiem 
ēdieniem.

Nometnes tēma bija krāsas. Katrai dienai bija sava krāsa un šī krāsa tika pārrunāta un pielietota 
nodarbībās, pat ēdienkarte un galdu rotājums bija pieskaņoti dienas krāsai. Nometnes laika gājām 
pārgājienos, pētījām skaisto Sandbijas dabu, braucām peldēties, iemācījāmies daudz jaunas 
dziesmas, dejojām tautas dejas, mācījāmies siet sieru un darījām daudzas citas interesantas lietas.

Nometne tika atklāta ar pulcēšanos pie karoga pacelšanu, dziedot Dievs svētī Latviju. Pirmā
nometnes diena bija Violetā diena, cerības krāsa... Tagad varam droši teikt, ka mūsu cerības 
piepildījās ar uzviju. Zaļajā dienā gājam meža pastaigā, ar mērķi savākt dabas veltes un no tām 
izveidot kompozīcijas. Baltajā dienā tika veidoti spociņi. Vakarā cepām desas pie laupītāju mājas, 
klausoties spoku stāstus. Zilajā dienā vecākie bērni gāja garā pārgājienā kamēr jaunākie palika 
pagalmā un mācījās pirkstu spēles, bet vakarā, Daina Millere Dalsjö vadīja kopīgas dejās. 
Sarkanajā dienā bērni gatavoja karogus pēcpusdienas Bērnu Olimpiādei. Svinīgā ceremonijā tika 
aizdedzināta olimpiskā uguns, tam sekoja dažādas spēles un sacensībās. Noslēgumā visi saņēma 
balvas par lielisko cīņu. Brūnajā dienā mākslas skolotājas Lienes vadībā bērni gleznoja ar šokolādes 
krēmu un guaša krāsām. Pagalmā skolotājas Līga un Guna spēlēja spēles "Haizivis" un „Kapteinis”. 
Nometnes pēdējā diena bija Dzeltenā diena. Bērni gatavoja tērpus nobeigumam un pagalmu 
izdekorēja ar baloniem, visās varavīksnes krāsās. Pēcpusdienā bija izstāde un bērnu priekšnesumi. 

Stokholmas Latviešu bērnu vasaras nometne Sandbijā.

Nometne tika noslēgta. nolaižot karogu un dziedot 
“Daugav's abas malas”. Noklausījāmies Guntas Micānes 
dzejoli „Sadalīsim Latviju”. Katrs bērns saņēma ar hēliju 
pildītu balonu. Katrs kaut ko vēlējās un visi baloni 
vienlaicīgi tika palaisti debesīs. Kamēr krāsainie baloni 
lēnām pazuda pār koku galotnēm, tikmēr pārdomājām 
aizgājušās nedēļas krāsainos notikumus - tā bija 
nedēļa, kas iekrāsojusi manu un daudzu nometnes 
dalībnieku sirdis visās varavīksnes krāsās. 

Mēs sirsnīgi pateicamies visiem, kuri atbalstīja šo 
nometni, jo bez šī atbalsta nometni nebūtu iespējams 
īstenot. Īpaši liela pateicība sakāma Latviešu Palīdzības 
komitejai, mācītājai Ievai Graufeldei un Stokholmas 
latviešu draudzei. Katrīna Johansson



Draudzes mācītāja:
Prāv. Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B, 4 tr.
191 60 Sollentuna
Tālr.: 08-96 97 67
ieva.graufelde@brevet.se

Draudzes priekšsēde:
Zane Zaļkalne
Björkvallavägen 10F
194 77 Upplands Väsby
Tālr.:  08-590 314 35
Tālr.:  070-632 20 06
zane.zalkalns@tele2.se

Draudzes kasiere un
“Draudzes ziņas” sastādītāja:
Kristīne Bergholca
Sickla Kanalgata 81
120 68 Stockholm
Tālr.: 08-679 20 07  (d.)
Tālr.: 0708 69 69 02 
kristine.bergholcs@tetrapak.com

Kapa jautājumi kārtojami pie:
Ainas Zvejnieces
Tālr.: 08-668 62 36
Flintbacken 16
118 42 Stockholm

Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 - 7

Jūsu kasiere Kristīne
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Kasieres informācija

Vispirms vēlos visiem draudzes locekļiem pateikties par pagājušā gadā
sniegto ekonomisko atbalstu samaksājot draudzes nodevu un ziedojot
citiem pasākumiem!

Pēdējos gados valsts pabalsts samazinājies jo draudzei pašai jāsagādā
50% no saņemtā pabalsta - tādēļ kolektes, ziedojumi un draudzes 
nodevas ir ļoti nozīmīgas draudzes turpmākai darbībai. Mēs būsim 
pateicīgi par katru, mazu vai lielu, ekonomisko atbalstu.

Lai valdei un padomei darbs justos lietderīgs, svarīgi ir arī jūsu līdzdalība 
draudzes darbā, galvenokārt apmeklējot mūsu dievkalpojumus. Jūsu
aktīvā līdzdalība mums dod prieku darboties un censties vēl vairāk!

Priecāšos arī par katru rakstu, ziņojumu Draudzes ziņās – piemēram
ziņas par laulībām, piedzimušajiem bērniņiem, kristībām, jubilejām u.t.t.
Saprotams arī atvadu un piemiņu vārdus. 

Pievienoju iemaksas zīmi 2007.g. draudzes nodevām un ziedojumiem.

Latviešu kapi
Jūsu zināšanai pievienojam Noteikumus Meža 
Kapos (Skogskyrkogården), kas stājās spēkā
no 2006. gada maija.

1. nodalījums

2. nodalījums

3. nodalījums


