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Gana raksts

2008. gada Kristus piedzimšanas svētkos ievadot annum Domini 2009
Eņģelī klausīties - par eņģeli kļūt
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
Vispirms: Ziemsvētki. Pie Kristus piedzimšanas svētkiem būtiski pieder eņģeļu vēsts. Eņģeļi sludina
Dieva iemiesošanos, eņģeļi rāda ceļu, kā Jēzu atrast un notikušo saprast, eņģeļi pauž Dieva slavu.
Kā Mārtiņš Luters to izteic savā dziesmā „No debesīm es atnesu jums vēsti jaunu, priecīgu ...”.
Paaudžu paaudzēm eņģeļu vēsts sniegta tālāk. Tā sirdi dara priecīgu. Uz brīdi pārtrauksim dzīves
steigu. Apklusināsim trokšņus ap mums. Ņemsim sev laiku, eņģeļu vārdus uzklausīt, tiem atvērties.
Dievnamā, jeb mūsu personīgā vidē – klusībā. Līdz ar Bībeles eņģeļiem lūkosim ievērot arī eņģeļus,
kurus Dievs sūtījis tieši Tev. Cilvēkus, kas Tevi mudina atrast Tavā dzīvē silīti Betlēmē. Ziemsvētki
saistās ar šo atrašanu, ar gaismu tumsībā, ar lielu prieku, ar to, ka varam justies bagāti, apdāvināti.
Nedēļu pēc Ziemsvētkiem pārkāpjam gadu slieksni. Pieradīsim rakstīt 2009. gadu, uzsāksim jaunu
posmu. Novēlu, lai eņģeļu vēsts un Dieva klātbūtne mūs tanī pavada. Un, reizē, novēlu, lai arī mēs
pievienotos eņģeļu saimei, lai par eņģeļiem kļūtu arī paši mēs. Mums katram ir uzticēta labā vēsts,
evaņģēlijs. Mēs taču esam evaņģēliski luteriskās Baznīcas locekļi: Cilvēki, kuriem nav jāfantazē par
nezināmo Dievu, bet kas Dievu var piesaukt kā savu Tēvu. Un kas izjūt aicinājumu, kļūt par māsu,
brāli, par palīgu savam Dieva dotam tuvākam. Uzdrošināsimies viens otram kļūt par eņģeli. Ne
paštaisni, bet žēlastības apdāvināti apliecinot šo žēlastības dāvanu vārdos un darbos un to sniedzot
tālāk.
Paldies Dievam par Viņa klātbūtni mūsu Baznīcā, mūsu draudzēs, zem egļu vai palmu zariem.
Paldies ik katram, kas mums palīdz Viņu atrast – dārgumu, kas nevienā saimnieciskā krīzē nezaudē
savu vērtību. Atkal esam pieredzējuši, cik ātri zūd materiālās vērtības. Tāpat tas ir ar veselību. Un arī
pati dzīve šai saulē ir tikai dāvana uz laiku. Kas paliek? Dieva Vārds, mīlestība. Un tās ir mums
dāvātas! Tikai atvērsimies tām, kopsim tās – svētku reizēs un katrā jaunā dienā! Paldies tiem no
jums, kas aizvadītā gadā par eņģeli kļuvuši man, vai mums. Jā, apzināsimies, ikkatrs esam aicināts
kļūt par eņģeli, vēl pavisam jauns bērns ar savu tiešo naivitāti, jeb sirmgalvis ar savu dzīves pieredzi.
Arvien labāk izkopsim veidus mūsu nelielā, bet arī nemaz tik mazā Baznīcā, kā īstenot eņģeļu
uzdevumus vienam pie otra. Sāksim mūsu ģimenēs. Un būsim draugi, kas patiesi ir par svētību.
Lai 2009. gadam nāk līdz Ziemsvētku gaišums, un lai šī gaišuma atstarojums un vairotāja Dieva
būtne
esam - mēs! Šīs mūsu visu kopējās dāvanas un kopējā uzdevuma apziņā abi ar manu
kundzi vēlam Jums Dieva vadību un svētību nākošā gadā.
Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
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Kristības
Mūsu Lienītei ar vīru Oliver piedzima puisītis
Oskars 2008 gadā, 21 augustā, Londonā. Mēs
pateicamies Dievam, ka mums ir dota iespēja
piedzīvot šo brīnumu un būt daļa no šī mazā
cilvēciņa dzīves. Ir grūti aptvert, cik strauji pirmos
mēnešos attīstījās mazuļa ķermenis un prāts. Ar
katru dienu Oskariņš uzzināja, iegaumēja un
iemācījās kaut ko jaunu, bet liels atklājums viņam
bija tas, ka ir rociņas, kājiņas un balss! Tas notika
ciemos pie mums 5 mēnešu vecumā, kad viņš
iemācījās dūdot, ūjināt, spiegt un pūst burbuļus.
Piedzīvoju, ka mums sāka veidoties jau ļoti
pieklājīga saruna!
Laimīgie vecvecāki Ingrīda un Andrejs Leimanis

Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir
uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas
attīstās un aug pēc viņu pašu vien zināmiem un
nesatricināmiem likumiem.
/Z.Mauriņa/

Kristības notika Somu baznīcā 27 decembrī, Juris
Ozoliņš Lienītes krusttēvs kristīja puisīti vārdā
Oskars Samuēls, Ruta Baumgarte spēlēja ērģeles
un Inta Heimdāle flautu. Fotogrāfijā redzamas
divas krustmātes Zane Zaļkalns-Carlshamre un
Karin Nauclér.

Vēlamies pieminēt tās personas, kuras ārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu
sirsnību piedalījušās mūsu 2008. gada darbībā.
Mūsu saimniece Ingrīda Leimane:

Sirsnīgs paldies visiem kas gan pirms un pēc dievkalpojumiem ir palīdzējuši gan ar cepšanu,
gan ar galdu klāšanu un trauku novākšanu!
Draudzes mājas lapas dizains:

Mattias Carlshamre

Korektūras lasītāja:

Mirdza Krastiņa

Dievkalpojumos piedalījušies:
Pie ērģelēm un klavierēm

Rūta Baumgarte un Nonna Shilo-Svensson

Flautiste

Inta Heimdal un Liene Rozīte

Koklētāja
Vijolnieks

Inga Strante
Bengt Alverborg
Ēriks Kancāns

Solists

Christer Wikmark

Stokholmas Latviešu koris

Gaidas Rulles vadībā

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi

Intas Heimdal un Ingas Strantes vadībā

Teksta lasītāji

Ginta Ahrel, Kristīne Bergholca un Valdis Pāvulāns

Viesu mācītāji

Dr. Normunds Kamergrauzis un Klāvs Bērziņš

Pie karoga 18. novembrī

Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi

Trompetists

Sirsnīgs un mīļš paldies Jums visiem un lai 2009. gads Jums būtu labvēlīgs!
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Piemineklis Ādolfa Fredrika kapsētā
Prāvests Oskars Sakārnis par savu uzdevumu sākuma gados, uzņēmās atrast kapu vietu pirmo
trimdinieku urnu apglabāšanai. Toreizējais Ādolfa Fredrika draudzes mācītājs atsaucās, un uz viņa
ierosinājumu, draudze piešķīra pie baznīcas kapsētā vietu urnām. Šis bija liels ieguvums. Prof. Pauls
Kundziņš uzņēmās ziedot kapu pieminekļa projektu. Pirmās urnas tika apglabātas 1947. gadā. To
starpā bija divu leģionāru urnas, kas izdošanas apdraudēti, atņēma sev dzīvību. Šī pirmā kapu vieta
piepildījās jau 1950. gada sākumā. Urnu skaits ir pāri paredzētam un tādēļ Kapu Pārvalde ir to
slēgusi, nedodot vairs iespēju kādu urnu pārcelt uz citu vietu.
Laika un gaisa zobs nav gājis piemineklim garām. Šo
rudeni, vairāku draudzes locekļu mudināta, draudze
atjaunoja piemineklī iekalto vārdu sarakstu, lai tie būtu
salasāmi. Šo darbu veica mums Maj Lis Gerelius
ieteiktais kapakmeņa kalējs Veijo.
Paldies draudzes priekšniecei Zanei par rūpēm
noorganizēt šos atjaunošanas darbus pirms 18.
novembra dievkalpojumu, kad pie pieminekļa tika izlikts
vainags.
Mācītāja Ieva

Ai tu manu mūža namu,
Ne tam duru, ne tam logu!
Ne tam duru virināt,
Ne lodziņa raudzīties.
Latviešu t.dz.

Somu Baznīcai 475 gada jubileja
2008.g. 5. oktobrī kā apsveikumu no Stokholmas
latviešu draudzes dāvināja Somu baznīcai jaunu
altāra segu ar mežģīņu maliņu ar krusta un
dievgalda rakstu.
Saņemta pateicības vēstule.
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20 ordinācijas gadi

Ordinācija 1989.g. 11. jūnijā Stokholmas Domu Baznīcā (Storkyrkan)
No kreisās:
I. Graufelde, L. Kuronen, H. Sisättö Elertson, H. Sandström, Bīskaps Henrik Svenungsson, C. Björk,
H. Hagert, G. Sandström, K. Strindberg, R. Johansson, M. Andersson.
Mūžības skatienā 20 gadi ir kā viens īss brīdis, un tomēr manā dzīvē tie ir bijuši svētību bagāti
gadi. Toreizējā draudzes vadība ir jau noguldīta zemes klēpī. Mani norūdīja tie, kuriem bija grūti
pieņemt draudzes mācītāju no citas paaudzes, sievieti un ne no ”savējiem”. Mani izaudzināja tie, kuri
atbalstīja ar padomiem, draudzību un iesaistību.
No sirds dziļumiem gribu pateikties JUMS, kas esat veidojuši un veidojat draudzes kodolu, kas
esat nākuši un strādājuši, ziedojuši un ar, kuriem kopā esam svinējuši svētdienu kā Dieva doto dienu
dvēselei un garam un dzīvu uzturējuši aicinājumu ikvienam būt Dieva rokas, kājas un balss pasaulē.
Gars, kas mūs vieno ir spēcīgāks par visu, paldies Dievam.
Mācītāja Ieva

Atzinības raksts
Stokholmas latviešu draudzei
Par ilggadīgu un sekmīgu darbu glabājot
un kopjot latviešu tautas
Kultūru, valodu un tradīcijas.
Par ticību un nerimstošu atbalstu Latvijas valstiskuma idejai.

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrs
Māris Riekstiņš

Rīgā
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Bērniņi, Jūs esat jauna dzīvība, kas apvieno to, kas ir bijis, ar to, kas nāks.
Apsveicam jaunos vecākus ar vislielāko dāvanu, kas var būt – savs bērns.
No bērnības atceros dziesmu, ko labprāt dziedāju skoliņā un baznīcā: To gribas nodziedāt šiem trim
skaistiem zēniem, kaut vai tikai ar tekstu:
Tur no debess tāles,
Kur daudz eņģeļu,
Skata Dievs un svētī
Katru bērniņu.
Bērniņš lūdz, Dievs klausa,
Glabā maziņu,
Lai kur nepiedauza
Savu kājiņu.
(Dziesmu grāmatā nr. 450)
No kreisās:
Aleksandrs Zaļkalns-Carlshamre dzimis 2008.g. 9. novembrī
Alvins Johansons dzimis 2008.g. 27. oktobrī
Oskars Bartlett 2008.g. 21. augustā

Jaunā Derībā lasām: ”Tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja.
Jēzus to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: 'Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo
tādiem pieder Dieva valstība.'”
Šis teksts atgādina, cik svarīgi Dievam ir bērni. Ar savu atvērtību, ziņkārību un patiesīgumu varam
mācīties un atgūt, ko esam zaudējuši. Tas, ko dodam bērniem ”pirmo” reizi bieži kļūst par
normatīvu. Dievs bērniem spēj dot mierinājumu, prieku un izbrīnu, ja vien to viņiem piedāvājam.
Laidiet bērnus pie manis, man ir ko dot, no manis var mācīties.
Mīļais Dievs, mēs pateicamies par ik katru jaunpiedzimušu dvēseli. Tu dod bērniņiem spēju vienam
otru uzrunāt, ieklausīties vienam otrā, apmainīt vārdus vienam ar otru. Stāv klāt draudzībās un kopā
pavadītā laikā. Dāvā man skaidru sirdi, prātu, Tevīm klausīgu. Kad tevi piesaucu, tad dzirdi, vairo
manu ticību. Āmen.
Mācītāja Ieva
No Friča Bārdas Maza cilvēka vakara lūgšanas
Dieviņ! Tu esi tik liels un labs!
Tev elkoņi stipri un gari;
kad dienā tos sniedzi caur mākoņiem,
Tu visus noglaudīt vari —
un visgarāko liepu pagalmā,
un stārķi, un Janku, un mani arī.
Dieviņ, man tagad nu miedziņš nāk.

Ģimenes dienas dievkalpojums
Stokholmas latviešu skolas audzēkņi
2008.g. 11. maijā Ģimenes dienas
dievkalpojumā.
Arī šogad gatavos programmu
Stokholmas Latviešu skola un koris.
Mīļi gaidīsim Jūs visus 10. maijā
plkst. 14.00 Somu baznīcā.
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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.
Jūsu kasiere Kristīne

Pievienoju iemaksas zīmi 2009.g. draudzes nodevām un ziedojumiem.

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.: 0708 69 69 02
kristine.bergholcs@tetrapak.com

Draugi, tu un es....

Kapa jautājumi kārtojami pie:

Tā veidojas mūsu draudze

Flintbacken 16
118 42 Stockholm
Tālr.: 08-668 62 36

Mūsu draudzes loks

Ainas Zvejnieces

Tu atvedi sev līdzi draugu
Tagad mēs esam trīs

Tam nav ne beigu, ne sākuma....

Mājas lapa:
www.draudzes.se
Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm
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