
Stokholmas latviešu ev. lut. draudze

Draudzes ziņas
Nr. 113

2008.g. janvārī 1

Gana raksts
2007. gada Kristus piedzimšanas svētkos ievadot annum Domini 2008

Jēzus sacījis:
„Jūs mani redzēsit,

jo Es dzīvoju,
un jums būs dzīvot.”

Jāņa evaņģ. 14:19 – 2008. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
kad 2008. gadā lasīsim vai dzirdēsim gada lozungu „Es dzīvoju, un jums būs dzīvot”, atminēsi-

mies Jēzus vārdus, kuriem tie ir pamatojums: „Jūs mani redzēsit”! Augšāmcelto, mūžīgi dzīvo. To 
redzēt sola Jēzus saviem mācekļiem, to skaitā arī mums. Kur un kā mēs nākošā gadā Jēzu 
redzēsim?

Vispirms par Jēzu liecinās Kristus piedzimšanas svētki, bērniņš silītē: „Un Vārds tapa miesa un 
mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību ...” (Jņ 1:14). Ir labi, ja Ziemsvētki mums atgādina,    
ka mēs ar Dieva Vārdu cienām ne kādu sausu teoriju, bet Vārdu, kas grib kļūt redzams, kas grib 
iemiesoties. Dieva Vārdu pavada Viņa zīmes. Tāpat Jēzus līdz ar sludināšanu dara zīmes, piemēram, 
ēdinot, vai dziedinot. Un arī no mums Viņš sagaida: „... ka cilvēki ierauga jūsu labos darbus un godā
jūsu Tēvu, kas ir debesīs” (Mt 5:16).

Ja Baznīca ir Kristus miesa, tad Viņam vajadzētu būt saredzamam arī pie mums. Baznīcas celtņu 
liecībā, altārī un vitrāžās – paldies visiem, kas tās gādājuši, uztur un kopj! Bet ne mazāk Viņam jābūt 
redzamam arī Garā, kas pie mums valda, mūsu attiecībās, mūsu sejās. Tā, ka kļūst redzams, ka Viņš
patiesi dzīvo, un ka arī mēs ne tikai eksistējam, bet dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi, kā Dieva valstības 
liecinieki jau mūsu vidē kaut ar pavisam vājiem spēkiem īstenojot mīlestību – lūk, „Dievs ir mīlestība”. 
Un dzīvojot ne ar cerību „mums vēl pietiks”, bet dzīvojot tanī gaišā cerībā, kuras apvārsnis nav mūsu 
nāve, bet Dieva plašā pasaule un mūžīgā dzīvība.

Pateicos, ka aizvadītā gadā Jēzu esmu redzējis arvien par jaunu mūsu draudzēs, un ne tikai 
attēlos  un ārēji,  bet pašā būtībā. Pateicos, kur esmu ticis mīļi mājās uzņemts, un ne mazāk pateicos 
visiem tiem mūsu Baznīcā, kas to darījuši iepretim mūsu „vismazākiem brāļiem”, arī ar mūsu darba 
Indijā vai ar LIRS atbalstu. Centīsimies, lai mūsu dzīvā liecība kļūst vēl dzirdamāka un redzamāka. Lai 
pat tādas norises kā vēlēšanas ar to nav pretstatā, bet lai liecina, ka dzīvs ir mūsu Kungs, un mēs  līdz 
ar Viņu. Abus jaunievēlētos bīskapus Latvijā pavadīsim ar lūgšanām un vēlējumu, lai viņu kalpošana 
nepavairo amatu hierarchiju, bet mūsu tautai dara Jēzu tuvāku un redzamāku – un arī stiprina mūsu 
kopējo liecību kā LELB un LELBĀL. 

Šķērsojot gadu slieksni, mums nav jābaidās: atdosim sevi Dievam, uzticēsim sevi Viņam – tad    
Viņš mūs un mūsu Baznīcu atjaunos dzīvus. Sāksim pavisam vienkārši: „Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie 
Dievu redzēs.” (Mt 5:8)

Izlūdzoties un novēlot, lai mēs ar acīm un ar sirdi Viņu redzētu, abi ar manu kundzi vēlam Jums
Svētītu Jaunu Gadu!

Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps



2 2008. g. janvārī

“Kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu un visi daudzie ķermena locekļi ir viens 
ķermenis...  Ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan daudziem. Ja kāja sacītu: es neesmu roka, 
tāpēc es nepiederu ķermenim, - vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? Un, ja auss sacītu: es neesmu 
acs, tāpēc es nepiederu ķermenim, - vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? Ja viss ķermenis būtu acs, 
kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu 
savā vietā, kā Viņš to gribēja. Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, lai nebūtu ķermenī šķelšanas, 
bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis 
tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi” (1Kor. 12:2, 14-18, 24-26, 31).

Šīs apustuļa Pāvila rindas norāda, cik svarīga ir mūsu katra dažādās dotības draudzei kopumā.

Kas notiek ar dāvanu, kad tā tiek pasniegta? Tā tiek saņemta, atsaiņota, par to pateicas un to 
novērtē. Kāds ir bijis dāvanas devēja nolūks, to pasniedzot? Domāju, - lai to lietotu! Ja Tu saņemtu 
dāvanu un noliktu to malā neatsaiņotu, tad Tu nekad neuzzinātu, kas tajā iekšā, vai kāda ir dāvanas 
jēga.

Mums katram, tev un man, ir savas spējas, dotības un talanti, ko Radītājs mums devis savā lielajā
mīlestībā. Tā ir brīnumaini iesaiņota dāvana, kas var tikt atklāta, mācoties ar gudrību un apgūta ar 
pieredzi. Šī Bībeles teksta nodaļa beidzas ar mudinājumu: “Tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām! Un 
es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.” Dievs neļauj mums nogurt, allaž mudinot tiekties pēc jaunām 
iespējam, un nebaidīties, jo mums ir Viens, kas rāda ceļu.

Ar šīm pārdomām es vēlētos sveikt divus jubilārus 
draudzes valdē. Stokholmas draudzes kasiere, draudzes 
apkārtraksta sagatavotāja un draudzes darba atbalstītāja 
Kristīne Bergholce Ziemsvētku vakarā nosvinēja savu 60 
gadu jubileju.

Mācītāja Ieva

Šogad, 30. martā, pēc 
Lieldienām, draudzes priekš-
sēde Zane Zaļkalne atzīmes 
savus pirmos trīsdesmit 
mūža gadus.

Zane Zaļkalne
Paldies Kristīnei un Zanei par sirsnīgo sadarbību, sadraudzību un dalīšanos ar savām dāvanām, 
kas mums visiem draudzē ir nācis par lielu svētību! Lai Dieva Gars, kas visam dod dzīvību, piepilda 
Jūs ar gaišu prātu, priecīgu sirdi un daudz mīlestības!

Kristīne Bergholce

Mīļie draudzes locekļi!

Jau otro gadu esmu Stokholmas ev. lut. draudzes priekšsēde. Daudz kas šajā gadā ir noticis, 
piemēram, draudzei beidzot ir sava interneta mājas lapa www.draudzes.se

Stokholmas ev. lut. draudzes mājas lapa tiek regulāri pilnveidota un papildināta ar jaunām ziņām. 
Patlaban tajā ievietots visnepieciešamākais – dievkalpojumu kalendārs un informācija par to, kā ar 
mums var sazināties. 

Latviešiem visā pasaulē ir iespējams izlasīt par mūsu draudzi un mūs iepazīt, redzēt ko mēs 
darām un kad notiek dievkalpojumi. Esmu iecerējusi šo mājas lapu arī iztulkot zviedru valodā, lai arī
interesenti, kas nerunā latviski, varētu uzzināt par mūsu darbību.

Ja jums ir pieejams internets, lūdzu ieskataties www.draudzes.se un nāciet ar padomiem, kā mēs 
savu draudzes mājas lapu varam uzlabot un papildināt. Būšu priecīga uzzināt jūsu ieteikumos!

Uz drīzu sadzirdēšanos!
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Par dabas mācību atbildēja Anita Ieriķe. Viņa mācīja bērniem ieklausīties un vērot dabu, lasīt 
akmeņus un veidot no tiem mākslas darbus, kā arī vākt augus veselīgām tējām ziemā. Kopā ar savu 
dēlu Ingusu viņi organizēja arī sporta nodarbības. 

Vadītāju komandā bija pieredzējušais Andrejs Grigorjevs, prasmīgs palīgs, veidojot vairākus 
aizraujošus pasākumus, kā, piemēram, slapjās paslēpes (kurās bērni pieaugušiem drīkstēja uzliet 
ūdeni!); sporta Olimpiādi, kur bērni ar lielu aizrautību jauktās vecuma komandās sacentās savā
starpā, tādējādi veicinot sadarbību starp lieliem un maziem. Bērni to paveica tik teicami, ka svinīgajā
noslēgumā katram bērnam tika pasniegta balva par lielisko cīņu un vareno sadarbību.

Visi bērni ar ļoti labiem panākumiem piedalījās teātra uzvedumā “Labie un sliktie darbi”. 
Uzveduma tēma bija par to, kā mēs varam darīt labu viens otram, tādējādi veicinot labus darbus 
mums apkārt. Iespējams, ka vecākajiem bērniem visspilgtāk atmiņā paliks nakts pārgājiens. Viena 
no iecienītākajām spēlēm bērniem bija spēle “Kapteinis”. 

Nometnes dalībnieki apciemoja arī kaimiņu zemnieka govis un to pienu mēs dzērām katru dienu, 
visu nometnes laiku. Meža pastaigās un pārgājienos katrs varēja savākt dabas veltes un izpētīt 
skaisto Sandbijas dabu. Vienu dienu pat izdevās aizbraukt uz pludmali izpeldēties.

Vairākus vakarus Inga Strante vadīja latviešu dejas. Inga iemācīja arī daudz jaunu dziesmu. 
Kristīne Štolcere nometniekus lutināja ar gardiem ēdieniem. Nedēļa pagāja strauji.

Nometnes pēdējā vakarā karogs tika nolaists, dziedot “Daugav’s abas malas”. Bērni palaida 
debesīs katrs savu balonu, pie tā piestiprinot zīmējumu vai uz lapas uzrakstītu labo domu. 
Noslēgums bija priecīgs un arī aizkustinošs brīdis. Kamēr krāsainie baloni lēnām pazuda pār koku 
galotnēm, tikmēr domās kavējāmies pie aizgājušas nedēļas notikumiem. Cerams, ka visas bērnu 
nosūtītās labās domas piepildīsies un iepriecinās mūsu sirdis. Atvadoties no Sandbijas mēs dārzā
iestādījām mazas rudens asterītes, kā nelielus rudens vēstnešus par atmiņu labi pavadītai vasarai. 
Sestdienā mājās visi braucām laimīgi, noguruši un iespaidu pilni. Ar cerīgu pilnu sirdi gaidām 
nākošo nometni...

Liels un sirsnīgs paldies visiem nometnes atbalstītājiem, Latviešu palīdzības komitejai, Rutka 
fondam, Iumsilam, Stokholmas Latviešu draudzei un personīgi prāvestei Ievai Graufeldei! Bez šī
atbalsta nometni nebūtu iespējams īstenot.

Katrīna Johansson

Šī gada tēma bija “Cilvēks”. Nometne tika 
atklāta ar kopīgu pulcēšanos pie karoga. 
Dziedot himnu “Dievs svētī Latviju”, tika 
uzvilkts karogs un nolasītas Imanta Ziedoņa 
dzejas rindas par cilvēku. Pirmo, sabrauk-
šanas vakaru iesākām ar iepazīšanās 
spēlēm. Nometnei bija ļoti intensīvs darbības 
ritms gan lielajiem, gan mazajiem. 

Iesākot dienu ar rīta vingrošanu Vitas 
Balodes vadībā, sākās nodarbības. Aizrau-
jošo nometnes programmu izveidoja 
skolotājas Līga Daudzvārde un Ilona 
Štolcere, kuras ar lielu iedvesmu arī vadīja 
nodarbības. Vadītāju pulkā bija arī vairāki 
skolotāji no Latvijas – mākslas skolotāja Ieva 
Granta, Rīgas Vecās Ģertrūdes draudzes 
mācītājs Rinalds Grants, kurš vadīja ne tikai 
pārrunas par dvēseli, bet arī vairākas sporta 
nodarbības. Svētdienas tēma bija “dvēsele”, 
tādēļ dienu uzsākām ar saistošu Sandbijas 
baznīcas apskati, kuras noslēgumā mācītājs 
Rinalds novadīja jauku bērnu dievkalpojumu. 

Mūsu 2007. gada Zviedrijas latviešu bērnu vasaras nometni Sandbijā apmeklēja 48 dalībnieki. 
Nometne ilga no 4. līdz 11. augustam. Uz nometni visi sabrauca ar cerībām pavadīt jaukas dienas 
latviskā gaisotnē un iegūt sev jaunus draugus.

Zviedrijas Latviešu bērnu vasaras nometne Sandbijā
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Ziņas no Latviešu kapu pārvaldes

Dziļā pateicībā pieminām draudzes ilggadīgo locekli Ellu Kļaviņu, kura, mūžībā aizejot, 
testamentā atvēlējusi draudzei 20.000 kronas.

Pateicība

1. nodalījums

2. nodalījums

3. nodalījums

Liels paldies visiem Meža kapu apmeklētājiem, kuri, noliekot ziedus pie savu tuvinieku piemiņas 
plāksnēm, noņem ziedus, izdegušo sveču kārbas, u.t.t. arī no citām plāksnēm vai nodalījuma malām. 

Bez Jums kapi izskatītos daudz nesakoptāki. Jūs esat paraugs arī citiem kapu apmeklētājiem. 
Aicinām visus darīt tāpat!    

No vairākiem draudzes locekļiem ir pienācis aizrādījums 
par Adolfa Fredrika kapu pieminekļa slikto stāvokli. Laika 
zobs ir novalkājis iegravēto vārdu teksta krāsu, apgrūtinot 
to izlasīšanu.

Tādēļ, š.g. pavasarī ieplānota pieminekļa atjaunošana.

Latvijas valsts svētku dievkalpojums 2007.g. 18. novembrī

No kreisās:
Luīze Cēbere, Diāna Štolcere, Mārtiņš Strante, 
Dāvis Freimanis, Līvija Vītola-Bekkhus un 
Ance Krēsliņa
Foto: Raitis Freimanis

Somu baznīcas draudzes namā pēc dievkalpojuma.
Foto: Raitis Freimanis
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Pļaujas Svētku viešņas – Jautrās Vecmāmiņas

Pļaujas svētku dievkalpojumu 2007.g. 7. oktobrī kuplināja Mārītes Leimaines vadītais Lēdurgas 
kultūras nama vokālais ansamblis “Jautrās vecmāmiņas”, ar latviešu tautas dziesmu “Lēni, lēni Dieviņš
brauca” un “Lūgšana” (Mārītes Leimanes mūzika, Anitas Určas teksts).    

Draudzes vakars nebeidzas ar to. Pēc koncerta bija 
sadziedāšana. Sen tik sirsnīgi un jautri nebija dziedāts. 
Kamēr dziedājam, tikmēr bērni pārdeva loterijas. 
Lēdurgieši draudzei pateicās ar LIELO Lāča rupmaizes 
kukuli, svecēm, medu un citām dāvanām draudzes 
vadībai un Valdim ar Viju Pāvulāniem. Rupmaizi un 
medu nolēmām piedāvāt Valsts svētku vakarā, bet 
Laimas šokolādes tika Stokholmas korim.

Paldies visiem, kas piedāvāja naktsmājas un 
palīdzēja ar priekšdarbiem, sarakstēm, ēdināšanu un 
pieņemšanu!

No Lēdurgas saņemti šie pateicības vārdi: “Labdien! 
Ir mirkļi, kas paliek sirdī dziļi jo dziļi, jo 

aizkustinājums, kas tajos saņemts ir vārdos 
neaprakstams. Mēs lēdurdzieši, ciemojoties pie 
Jums, izbaudījam tieši tādu mirkļu burvību. Vēl 
šobrīd esam pārpilni mums sniegtās labestības, 
sirsnības un mīlestības. Paldies Jums par 
patiesajām rūpēm, dāvāto prieku un piepildītajām 
stundām. Viss izjustais un redzētais ir bijis kā
sapnis, kas pēc pamošanās visiem devis jaunus 
spārnus. Joprojām lidojam savās domās par 
piedzīvoto un pārdzīvoto Zviedrijā, satiktajiem, 
brīnišķīgajiem cilvēkiem un nespējam nolaisties uz 
zemes. Tas dod velmi un spēku dzīvot enerģiskāk 
un gaišāk. 

Šis ceļojums daudziem no mums bija necerēts 
piedzīvojums, kurš tā arī paliks atmiņā kā mūža 
brīnišķīgākais pārdzīvojums. Tas viss pateicoties 
Jums. Paldies!

Ar sveicieniem un pateicību visu brauciena 
dalībnieku vārdā, grupas vadītāja Ilze Runce.”

Ņemot vērā atbraucēju garo dienu un bagāto Pļaujas svētku programmu, pēc dievkalpojuma visiem 
bija sarūpēta spēcinoša zupa ar sviestmaizēm. Draudzes namā noklausījājies ansambļa sagatavoto 
programmu ar tautas dziesmu apdarēm, latviešu autoru tekstiem un ansambļa vadītājas mūziku. Katru 
dziedājumu izjūtīgi ievadīja grupas vadītāja Ilze Runce. 



Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas
Latviešu draudzes plašajā pasaulē veido Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas 

(LELBĀL). LELBĀL pārstāv latviešu draudzes vairākās globālās Baznīcu jumta organizācijās –
Pasaules Baznīcu Apvienībā un Pasaules Luterāņu Federācijā. LELBĀL vada archibīskaps, kas ir tās 
garīgais vadītājs. Baznīcas Virsvaldē ir viens garīgais un viens laicīgais loceklis no katra apgabala vai 
iecirkņa. Zviedriju pārstāv prāveste Ieva Graufelde un Kristīne Bergholce.

Līdz 1992. gadam archibīskapu ievēlēja uz mūžu. 1993. gada Baznīcas Virsvaldes Plenārsēdē, kas 
pulcējās pēc archibīskapa Arnolda Lūša nāves, tika pieņemts jauns darbības noteikums, kas paredz 
archibīskapa ievēlēšanu uz septiņu gadu mandātu posmu.

Patreizējais archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis savu amatu ir pildījis 14 gadus. Ir pienācis laiks 
jaunām vēlēšanām. Mūsu Baznīcas darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas augstākais garīgais 
vadītājs ir rakstveida sinodālā balsošanā ar visu balstiesīgo vairākumu uz 7 (septiņiem) gadiem 
ievēlēts bīskaps.

Balstiesīgie ir Baznīcas Virsvaldes prezidents un Virsvaldes locekļi; LELBAs un valstu pārvalžu 
priekšnieki un locekļi; LELBĀL draudžu mācītāji/as, kas patlaban strādā vai ir aizgājuši pensijā, 
diakoni/es, kas patlaban strādā draudzēs, kā arī visas Latvijas ev. lut. Baznīcas Ārpus Latvijas 
draudzes un dievgalda kopas.

Par katriem pilniem vai nepilniem 250 draudzes iesvētītiem locekļiem draudze vēlēšanās iegūst 
vienu balsi. Minimālais draudzes vai kopas locekļu skaits vienas balss iegūšanai ir 20; mazākām 
vienībām savs locekļu skaits jāapvieno, lai to sasniegtu – tas darāms ar sava Apgabala prāvesta ziņu.
Aktuālie kandidāti ir:
Patreizējais archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis (59. g.v., Vācija);
prāvests Māris Ķirsons (66. g.v., Otavas, Kanādas draudzes mācītājs);
prāvests emer. Dr. Fritz Traugott Kristbergs (62. g.v., Toronto, Kanādas draudzes mācītājs);
un prāvests Colvins MacPherson (44. g.v., Sidnejas, Austrālijas draudzes mācītājs).
2008.g. 15. februārī balsu skaitīšana.

6 2008.g. janvārī

 

 
 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA ĀRPUS LATVIJAS 
Archibīskaps 

Elmārs Ernsts Rozītis 

BAZNĪCAS  VIRSVALDES PREZIDIJS 
Archibīskaps (priekšsēdis), Laicīgais priekšsēža vietnieks, 
sekretārs, kasieris, locekļi (pārstāvji no Austrālijas, Eiropas 

un 2.  no Ziemeļamerikas.)   
Kopā 8 personas 

BAZNĪCAS PĀRVALDE 
Locekļi: 9 prāvesti, 9 laicīgie locekļi,  

3 revizori, Fonda pārstāvis, Pārstāvniecības loceklis  

Katrā iecirknī ir Padome ar prāvestu kā garīgo vadītāju. Ziemeļamerikā ir apgabala 
Padomes, kas veido Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā Pārvalde ar 
nozarēm kopīgam darbam. 

AUSTRĀLIJA 
9 draudzes 

(1 Jaunzēlandē) 
4 mācītāji, 3 diakoni 

EIROPA
Lielbritānija 
8 draudzes 

(Īrijā veidojas) 
4 mācītāji, 1 diakons 

Vācija 
22 draudzes, 1 Belgijā, 

Danijā, Čechijā 
4 mācītāji, 3 diakoni 

Zviedrija 
10 draudzes,  

3 mācītāji 

LELBA 
Latvijās Ev. Luteriskā 

Baznīca Amerikā 
4 apgabali 

Austrumu – 20 draudzes  
(3 Dienvidamerikā) 
Rietumu – 10 draudzes  
Vidienes – 22 draudzes 
Kanāda – 13 draudzes,  
3 kopas 

57 mācītāji, 10 diakoni. 
1 teol.students 
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Lūdzam draudzes locekļus ierasties uz 
Pilnsapulci

svētdien, 2008. gada 10. februārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu baznīcā, kas sākas plkst. 15.00

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 2007. gada darbību.

10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.

11. Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
12. Draudzes padomes vēlēšanas.
13. Turpmākā darbība.
14. 2008.g. budžets.
15. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība

Sirsnīgs un mīļš paldies Jums visiem un lai 2008. gads Jums būtu labvēlīgs!

Vēlamies pieminēt tās personas, kuras ārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu 
sirsnību piedalījušās mūsu 2007. gada darbībā.

Mūsu saimniecei Ingrīdai Leimanei izpalīdzējuši:
Sarmīte Andersone, Dzidra Platbārzde, Ance Krēsliņa, Justīne Krēsliņa, Saiva Zaļkalne, Zaiga 
Zaļkalne, Mattias Carlshamre un Erling Johansson.
Draudzes mājas lapas dizains: Mattias Carlshamre
Korektūras lasītāja: Mirdza Krastiņa
Dievkalpojumos piedalījušies:
Pie ērģelēm un klavierēm Rūta Baumgarte, Irēna Saltā, Gundega Tooma-Dūda,

Merja Aapro un Nonna Shilo-Svensson
Flautiste Inta Atte Heimdal
Kantele Helena Tuupanen-Häggström
Koklētāja Inga Strante
Kontrabass Martin Kreuger
Vijolniece Renāte Kļaviņa
Vijolnieks Ēriks Kancāns
Vokālais ansamblis no Lēdurgas
kultūras nama “Jautrās vecmāmiņas” Mārītes Leimanes un Ilzes Runces vadībā
Solisti Ieva Zālīte un Christer Wikmark
Stokholmas Latviešu koris  Gaidas Rulles vadībā
Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi Intas Atte Heimdal un Ingas Strantes vadībā
Teksta lasītājas Ance Krēsliņa, Justīne Krēsliņa un Kristīne Bergholca
Viesu mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis
Pie karoga 18. novembrī Luīze Cēbere, Ance Krēsliņa, Diāna Štolcere, Līvija 

Vītola-Bekkhus, Dāvis Freimanis un Mārtinš Strante



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
Lettiska Församlingen i Stockholm

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 2008.g. draudzes nodevām un ziedojumiem.

Draugi, tu un es....

Tu atvedi sev līdzi draugu

Tagad mēs esam trīs

Tā veidojas mūsu draudze

Mūsu draudzes loks

Tam nav ne beigu, ne sākuma....


