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Gana rakstsGana rakstsGana rakstsGana raksts
2009. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2010

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
daudzas pārmaiņas cilvēkā rada bažas vai bailes. Dažkārt gribas drīzāk samierināties ar būtībā
neciešamu, bet ierastu stāvokli, nekā riskēt ko jaunu nezināmu. Bet ir maiņas no kurām nevar 
izvairīties. Gadu skaitļu maiņa. Slimība, nāve. Mūs noved pāri slieksnim – nevaicājot vai gribam jeb 
negribam.

Ir arī sliekšņi, kurus gribētos pārkāpt, bet nespējam. Kad apustulis Pēteris solās Jēzum sekot, viņš
pārvērtē savas spējas (Jņ 13:36-38). Ar apņēmību vien nepietiek. Ticības ceļš ir dažreiz sarežģītāks, 
nekā iedomājamies. 

Viss tas stāv Bībelē, visu to mēs personīgi piedzīvojam arvien par jaunu. Arī mūsu Baznīcā un 
sabiedrībā mēs redzam bailes no visa jauna, tāpat, kā lepnu apņēmību bez seguma. Saimnieciskā
ziņā Latvijā un visā pasaulē bija gadi, kad daudzi it kā nepazina robežas. Tagad ir depresija un bailes, 
it kā nebūtu nekādas cerības.

Novedot mācekļus pie atvadu sliekšņa Jēzus apvieno reālismu ar cerību. Sekot Viņam nevar ar 
bravūru, paļaujoties uz paša spēkiem. Bet ticībā Viņam mums nav jābaidās: Viņš arī turpmāk būs ar 
savējiem un tos vadīs, vēl tuvāk, pārsteidzošā, iepriecinošā veidā – „kaut brīnišķi, bet svētīgi”.

Tas pats var atkārtoties arī pie šī gada sliekšņa ar mums. Neziņa mums ir liela. Saimnieciskā ziņā, 
garīgā ziņā. Laikā, kad visiem vajadzēja apvienot domas un spēkus kopējiem mērķiem, ekstrēmi 
spēki radījuši izaicinājumu, LELB uzspiest, pat satversmē ierakstīt šķelošo ordinācijas noliegumu 
sievietēm. Personīgi varu apliecināt, ka visi latviešu ievērojamākie archibīskapi prof. Teodors 
Grīnbergs, Arnolds Lūsis, Jānis Matulis un Kārlis Gailītis skaidri ir atbalstījuši sievietes ordināciju. Un: 
Vai varbūt 2010. gadā beidzot veidosies kustība Latvijā, kas spēs uzveikt korupciju un oligarchu 
Latvijas izsūkšanu?

Nebaidies – tici! Mēs esam pie sliekšņa, daudzējādā ziņā. Uzklausīsim Jēzus mudinājumu. 
Iedrošināsim tā arī viens otru. Turēsimies kopā – Viņa vadīti, sargāti, svētīti. Neaizmirsīsim viens 
otram pateikties – kā es Jums no sirds pateicos par tik daudzu Jūsu lielo spēka, laika, mīlestības 
ieguldījumu mūsu draudzēs un Baznīcā, un arī par personīgo palīdzību. Lai mūs visus pavada Viņā
dibināts miers, prieks un visas Viņa dāvanas – tā, lai mums būtu papilnam, un netrūktu, ko tālāk dot! 
Jūs sirsnīgi sveicinot, arī no manas kundzes,

Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
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VVVVēēēēstule no Veclaicenes stule no Veclaicenes stule no Veclaicenes stule no Veclaicenes 
(vietas, kuru grūti atrast kartē, bet braucot ciemos – viegli pabraukt garām, jo ceļa zīme ir 
pazudusi...)

Līga Puriņa-Purīte,
Baltijas Labdarbības Fonds, 

Heifer International
Organizācijas pārstāve Latvijā

Veclaicenes un Ziemeru ģimeņu vārdā vēlos izteikt vislielāko pateicību Stokholmas Evaņģēliski 
Luteriskā latviešu draudzei par saziedoto naudas summu 303, 00 LVL apmērā ar mērķi atbalstīt 
ģimenes, kuras nonākušas grūtībās.

Visā Latvijā, sakarā ar radušos ekonomisko situāciju, nepieciešamība pēc palīdzības ar katru dienu 
palielinās.Mums ir prieks un pateicība, ka Jūsu draudzes ziedojums ir nonācis līdz tālajam Latvijas 
nostūrim – Veclaicenei un Ziemeriem, Alūksnes rajonā.

Daudzām ģimenēm viena no ļoti būtiskām lietām šobrīd ir rūpēties, lai viņu bērni būtu paēduši, bet 
ne vienmēr tas ir izdarāms pēc labākās gribas...

Ziemeru pamatskolā, kurā mācās bērni no Veclaicenes un Ziemeriem, parādi par nesamaksātām 
pusdienām ( 00,45Ls ) un launagu ( 00,35Ls) dienā ir lielākajai daļai ģimeņu. Skola turpina bērnus 
ēdināt uz savu rēķinu, bet parādi turpina krāties. 

Pateicamies, ka ar Jūsu saziedoto naudiņu varēsim palīdzēt divām 
ģimenēm, kuru bērni mācas Ziemeru skolā – segt skolas pusdienu un 
launaga izmaksas no 2010. gada februāra līdz 2010. gada maijam 
(skolas gada beigām).

Lāsma Kronberga 35 gadi, viena pati audzina 4 bērnus. Evija 14 
gadi, Renārs 13 gadi, Marija 8 gadi un Jānis 3 gadi. Trīs no Lāsmas 
bērniem mācās Ziemeru skolā, atbalsts ēdināšanas segšanai ir ļoti 
nozīmīgs visai ģimenei.

Selga un Jānis Smelteri no 
Ziemeriem audzina 2 bērnus Dairi 
Silardu14 gadi un Justīni Kitiju 12 gadi. 
Ģimene nodarbojas ar lopkopību un putnkopību, bet stabilu 
ienākumi ārpus mājas saimniecības nav regulāri. Ģimene ar savu 
nebeidzamo uzcītību un neatlaidību strādā, bet ne vienmēr ir 
iespējams „savilkt galus”, lai nodrošinātu ģimeni ar pašu 
nepieciešamāko. 
Atbalsts Daira un Justīnes ēdināšanas segšanai līdz šī mācību 
gada beigām ir ļoti svarīgs.
ĢĢĢĢimeimeimeimeņņņņu vu vu vu vāāāārdrdrdrdāāāā: Paldies Jums!: Paldies Jums!: Paldies Jums!: Paldies Jums!

Pasaulē daudz interesantu vietu ko apmeklēt. 
Pirmā reize lidmašīnā ir aizraujošs, tāpat kā braukt 
ar vilcienu vai kuģi.
Dievs ir visur klāt vienalga kur brauci – pie 
vecmātes vai vectēva, teltošanas izbraucienā, jeb 
ārzemēs.
Dievs vienmēr ir ar tevi.

Vienalga kur braucu, vienalga ko daru,
Dievs ir ar mani.
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MMMMāāāāccccīīīīttttāāāāja Dr. Normunds Kamergrauja Dr. Normunds Kamergrauja Dr. Normunds Kamergrauja Dr. Normunds Kamergraužžžža ordina ordina ordina ordināāāācijas 20. gadu piemicijas 20. gadu piemicijas 20. gadu piemicijas 20. gadu piemiņņņņaiaiaiai

PateicPateicPateicPateicīīīībabababa

Prāveste Ieva Graufelde pasniedz  Normundam Kamergrauzim mācītāja amatkrustu 1994. gada 
26. janvārī Marijas Magdalēnas baznīca Stokholmā. 

Friča Forstmaņa foto

No 1993. gada 1. septembra Normunds Kamergrauzis ir bijis 
mūsu Baznīcas Pārvaldes vikārs Zviedrijā, bet no 1994. gada 1. 
janvāra Norčēpingas latviešu draudzes mācītājs. Vēlāk viņš
uzņēmās atbildību arī par Čēpingas, Halstahammaras un 
Eskilstūnas draudžu garīgo aprūpi.
Mācītājs Kamergrauzis ir arī Zviedrijas Baznīcas Pārvaldes loceklis. 

Kopā ar ārpus Latvijas Romas katoļu 
Baznīcas latviešu garīgās aprūpes 
direktoru monsinjoru Pēteri Dupātu.

CienCienCienCienīīīījamais koljamais koljamais koljamais kolēģēģēģēģi!i!i!i!
Gribu šodien Tevi apsveikt Tavā 20. ordinācijas dienā. 

Zvaigznes dienā, ieraugot vietu kur zvaigzne bija novedusi, gudrie 
priecājās ar varen lielu prieku. Ceru, ka par šiem 20. gadiem Tu vari 
arī teikt tāpat, ”Kristu atradis, es priecājos ar varen lielu prieku!”

Ar cieņu un koleģiālu, pateicību, Dievam savā lūgšanā, Tevi 
sveic, prāveste Ieva Graufelde 

1990. gada 6. janvārī archibīskaps Kārlis Gailītis mani 
ordinēja Rīgas Domā. Paldies viņam par šo dāvanu! 
Paldies  archibiskapam Elmāram E. Rozītim, prāvestei 
Ievai Graufeldei un monsinjoram Pēterim Dupatam par 
sveicieniem ordinācijas divdesmit gadu  piemiņai. 

Lielākais gandarījums šajos divdesmit gados man 
saistās ar tiem brīžiem, kad esmu varējis piedalīties un 
būt līdzdalīgs pie cilvēku cīņas pēc samierināšanas 
pašiem ar sevi un pieķeršanos cerībai izdzīvot un dzīvot.

Tā ir tā lielā un eksistenciālā cīņa, kad viena diena ir 
pagājusi un otra nav sākusies, viena pasaule ir beigusies 
un otra vēl nav sākusies. Caur šiem notikumiem esmu 
piedzīvojis, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, ka Dieva 
spēks ir parādījies varens manā nespēkā. Par to esmu 
pārsteigts, satriekts un arī ļoti pateicīgs. 

Normunds Kamergrauzis
Ievas Graufeldes foto

Lūdzam draudzes locekļus ierasties uz 
PPPPilnsapulciilnsapulciilnsapulciilnsapulci

svētdien, 2010. gada 21.21.21.21. februfebrufebrufebruāāāārrrrīīīī,,,, 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 2009. gada darbību.

10. Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.

11. Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
12. Draudzes padomes vēlēšanas.
13. Turpmākā darbība.
14. 2010.g. budžets.
15. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība
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Pavasaris un LieldienasPavasaris un LieldienasPavasaris un LieldienasPavasaris un Lieldienas
Plānojot savu laiku, kalendāros tiek ierakstīts ne tikai darba vai skolas svarīgie laiki un notikumi, 

bet arī brīvdienas iecerētais. Īpašu uzmanība piesaista tā sauktās ”sarkanās” dienās.  Vai vairāk 
domājam par sarkanām dienām, jeb svētku dienām, nekā par darbdienām? Ap Lieldienām varētu 
iznākt 8-10 brīvdienas. Esmu dzirdējusi, ka tās noder pēdējam gada slēpošanas izbraukumam. Ja 
mājās iznāk palikt, tad uz galda droši vien būs narcises, varbūt bērza zari ar krāsainām spalvām. 
Jāieplāno olu krāsošana, un neaizmirsti nepaliks šokolādes cālīši vai olas. 

Ziemsvētku laiks izteiktāki izceļas ar senām tradicijām, kuras vēl atceramies un pieminam. 
Adventa laikā daudz dzirdam par Jēzus bērnu un Betlēmi, un dziesmas ar prieka vēsti atskan visā
pilsētā. Bet kā ir ar Lieldienām!? Ko tad stāstam bērniem, jeb kā paši sagatavojamies? Ja salīdzinam 
mūsu mītnes valsti ar daudzām valstīm austrumos vai dienvidos, tad viegli secināt, ka tur LieldienasLieldienasLieldienasLieldienas
ir gada visiemīļotākie svētki, pat lielāki nekā Ziemssvētki. 

Lieldienu laiks sākas ar Pelnu dienu, Ciešanas (Gavēnis) laika pirmā diena. Ciešanu laiks ilgst 40 
dienas līdz pašai Lieldienu dienai. Svētdienas nav iekļautas šī laika paredzētā gavēnī. Šis ir 
pārbaudījuma laiks, lai domātu, aizlūgtu par trūkuma cietējiem, bet arī lai jūtami varētu paši palīdzēt. 
Pravieši māca, ka gavēnis notiek cilvēka sirdī.
KristietKristietKristietKristietīīīības pamats atrodams Lieldienu laikbas pamats atrodams Lieldienu laikbas pamats atrodams Lieldienu laikbas pamats atrodams Lieldienu laikāāāā –––– ppppāāāārrrrēēēējais izaudzis no tjais izaudzis no tjais izaudzis no tjais izaudzis no tāāāā. . . . 

Kādēļ svinam Lieldienas? Kāpēc tie ir tik lieli un priecīgi svētki? Kāpēc tiek aizdedzināta lielā
Lieldienu svece Baznīcā? Kāpēc liekam ziedus uz kapiem? Kas slēpjas aiz Lieldienu evaņģēlija, 
augšāmcelšanās, un mūžīgās dzīvības vēsts? Un kā tas ietekmē manu dzīvi un ikdienu? 
Esat mEsat mEsat mEsat mīļīļīļīļi aicini aicini aicini aicināāāāti uz mti uz mti uz mti uz mūūūūsu Lieldienu dievkalpojumiem.su Lieldienu dievkalpojumiem.su Lieldienu dievkalpojumiem.su Lieldienu dievkalpojumiem.

Pelnu diena 17. februPelnu diena 17. februPelnu diena 17. februPelnu diena 17. februāāāārrrrīīīī „Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie 
tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un sirsnīgs, Viņam bezgalīgi laba 
sirds, un viņam paliks jūsu žēl.” Joēla 2:13

PPPPūūūūpolu svpolu svpolu svpolu svēēēētdientdientdientdienāāāā 28. mart28. mart28. mart28. martāāāā, s, s, s, sāāāākas Kluskas Kluskas Kluskas Klusāāāā nednednednedēļēļēļēļa a a a 
Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums VesterosVesterosVesterosVesterosāāāā, plkst 14.00, Kyrbacksg, plkst 14.00, Kyrbacksg, plkst 14.00, Kyrbacksg, plkst 14.00, Kyrbacksgåååårdenrdenrdenrden
Mēs tiekamies pie Jeruzālemes mūra vārtiem. Aiz mums ir tuksnesis, mums 
priekšā cerība. Ceļš uz patiesu uzvaru pret to, kas ir patiess un īsts dzīvē, ir 
nelīdzens un sarežģīts. 

ZaZaZaZaļāļāļāļā ceturtdiena 1. aprceturtdiena 1. aprceturtdiena 1. aprceturtdiena 1. aprīīīīllllīīīī
Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums UpsalUpsalUpsalUpsalāāāā, plkst 16.00, Vindhemas Bazn, plkst 16.00, Vindhemas Bazn, plkst 16.00, Vindhemas Bazn, plkst 16.00, Vindhemas Baznīīīīccccāāāā

Sadraudzības dāvana, toreiz un šodien. Pie galda kopā ar Kristu aiz laika un telpas. 
Zaļā cetrutdienā atgriežamies pie tā lai redzētu draudzību, atvērtību, sirsnīgumu, 
neviltotu prieku. Tu esi aicināts, tāds kāds tu esi.                                                      

LielLielLielLielāāāā piektdiena 2. aprpiektdiena 2. aprpiektdiena 2. aprpiektdiena 2. aprīīīīllllīīīī
Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums GGGGēēēēteborgteborgteborgteborgāāāā, plkst. 14.00, Hagas Bazn, plkst. 14.00, Hagas Bazn, plkst. 14.00, Hagas Bazn, plkst. 14.00, Hagas Baznīīīīccccāāāā
Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums NorNorNorNorčēčēčēčēpingpingpingpingāāāā, plkst. 13.00, Hedvigas Bazn, plkst. 13.00, Hedvigas Bazn, plkst. 13.00, Hedvigas Bazn, plkst. 13.00, Hedvigas Baznīīīīccccāāāā
Mēs izsakām savus spriedumus par visu un katru. Vispārliecinošākie spriedumi 
dažkārt ir par to, ko nepazīstam pārāk labi, vai par ko neko nezinām. Arī par Dievu. 
Tā toreiz, tā šodien. Un tomēr, kad dzīves izmisums pārņem, Dievs nāk pie mums. 
Kristus zina kā tas ir, Viņš ir tur bijis. 

Kristus augKristus augKristus augKristus augššššāāāāmcelmcelmcelmcelššššananananāāāās diena 4. aprs diena 4. aprs diena 4. aprs diena 4. aprīīīīllllīīīī
Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums StokholmStokholmStokholmStokholmāāāā, plkst. 14.00, Somu Bazn, plkst. 14.00, Somu Bazn, plkst. 14.00, Somu Bazn, plkst. 14.00, Somu Baznīīīīccccāāāā

Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums Dievkalpojums EskilstunEskilstunEskilstunEskilstunāāāā, plkst. 13.30, Sv. Andreas Bazn, plkst. 13.30, Sv. Andreas Bazn, plkst. 13.30, Sv. Andreas Bazn, plkst. 13.30, Sv. Andreas Baznīīīīccccāāāā
Lielā pārsteiguma diena! Ar nāvi nekas nebeidzas. Kristus noārdīju nāves 
mūri, un dzīvības straumē ieplūda pretī.
Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ko augšāmcelšanās TEV nozīmē? Man 
augšāmcelšanās nozīmē atjaunošanās, atbrīvošanās no ļaunā, kaitīgā, pat 
nevajadzīgā smaguma. 
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SirsnSirsnSirsnSirsnīīīīgs un mgs un mgs un mgs un mīļīļīļīļšššš paldies Jums visiem un lai paldies Jums visiem un lai paldies Jums visiem un lai paldies Jums visiem un lai 2010.2010.2010.2010. gads Jums bgads Jums bgads Jums bgads Jums būūūūtu labvtu labvtu labvtu labvēēēēllllīīīīgs!gs!gs!gs!

VVVVēēēēlamies pieminlamies pieminlamies pieminlamies pieminēēēēt tt tt tt tāāāās personas, kuras s personas, kuras s personas, kuras s personas, kuras āāāārpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu rpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu rpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu rpus draudzes valdes un Padomes loka, ar lielu 
sirsnsirsnsirsnsirsnīīīību piedalbu piedalbu piedalbu piedalīīīījujujujuššššāāāās ms ms ms mūūūūsu su su su 2009.2009.2009.2009. gada darbgada darbgada darbgada darbīīīībbbbāāāā....

MMMMūūūūsu saimniece Ingrsu saimniece Ingrsu saimniece Ingrsu saimniece Ingrīīīīda da da da LeimaneLeimaneLeimaneLeimane:
Sirsnīgs paldies visiem kas gan pirms un pēc dievkalpojumiem ir palīdzējuši gan ar cepšanu, 
gan ar galdu klāšanu un trauku novākšanu!
Draudzes mDraudzes mDraudzes mDraudzes māāāājas lapas dizains:jas lapas dizains:jas lapas dizains:jas lapas dizains: Mattias Carlshamre
KorektKorektKorektKorektūūūūras lasras lasras lasras lasīīīīttttāāāāja:ja:ja:ja: Mirdza Krastiņa
Dievkalpojumos piedalDievkalpojumos piedalDievkalpojumos piedalDievkalpojumos piedalīīīījujujujuššššies:ies:ies:ies:
Pie ērģelēm un klavierēm Rūta Baumgarte, Merja Aapro un Göran Blomberg
Flautiste Inta Heimdal 
Kantele Helena Tuupanen-Häggström
Koklētājas Inga Strante un Māra Krēsliņa
Trompetists Bengt Alverborg
Solisti Laima Veigure un Christer Wikmark
Stokholmas Latviešu koris  Gaidas Rulles vadībā
Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi Intas Heimdal, Sintijas Leimanes un Kristīnes Nordlund

vadībā
Teksta lasītāji Kristīne Bergholca, Inga Strante un Raitis Freimanis
Viesu mācītāji Dr. Normunds Kamergrauzis un Dr. Valdis Tēraudkalns
Pie karoga 18. novembrī Stokholmas Latviešu skolas audzēkņi

OtrOtrOtrOtrāāāās Lieldienas 5. aprs Lieldienas 5. aprs Lieldienas 5. aprs Lieldienas 5. aprīīīīllllīīīī
Divi, dziļā sarunā, iet par Emmaus ceļu, kad Jēzus pieiet klāt. Viņi 
Jēzu neatpazina. Viņš tiem prasīja „Par ko jūs te iedami, spriežat 
savā starpā.” To pašu Jēzus prasa mums „Par ko jūs te iedami, 
spriežat savā starpā.”
Tas prieks, kas pārņēma mācekļus, redzot Kristu, lai piepilda Viņa 
draudzes visā pasaulē, un Viņa klātbūtne, lai dara pilnīgu gaišo 
Augšāmcelšanās svētku līksmi, dodot jaunu spēku, drosmi, 
mīlestību un mieru. 
To izlūdzos un novēlu ikvienam.
“Tad mācekļi kļuva līksmi, savu KUNGU redzot”. Jāņa ev. 20:20.

Prāveste Ieva Graufelde
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Kasieres informKasieres informKasieres informKasieres informāāāācijacijacijacija
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. 

Viens: Viens: Viens: Viens: NenokavNenokavNenokavNenokavēēēē kukukukuģģģģa atiea atiea atiea atieššššanas laiku.anas laiku.anas laiku.anas laiku.
Divi:Divi:Divi:Divi: Atceries Atceries Atceries Atceries ———— mmmmēēēēs visi ss visi ss visi ss visi sēžēžēžēžam tajam tajam tajam tajāāāā papapapaššššāāāā laivlaivlaivlaivāāāā. . . . 
TrTrTrTrīīīīs:s:s:s: Sagatavojies priekSagatavojies priekSagatavojies priekSagatavojies priekššššlaiclaiclaiclaicīīīīgi. Nelija kamgi. Nelija kamgi. Nelija kamgi. Nelija kamēēēēr Noas r Noas r Noas r Noas 

buvbuvbuvbuvēēēēja ja ja ja ššššķķķķirstu.irstu.irstu.irstu.
ČČČČetri: etri: etri: etri: Uzturi savu Uzturi savu Uzturi savu Uzturi savu ķķķķermeni stipru. Sasniedzot 600 ermeni stipru. Sasniedzot 600 ermeni stipru. Sasniedzot 600 ermeni stipru. Sasniedzot 600 

gada vecumu, varbgada vecumu, varbgada vecumu, varbgada vecumu, varbūūūūt art art art arīīīī Tev uzdos Tev uzdos Tev uzdos Tev uzdos 
nopietnu piennopietnu piennopietnu piennopietnu pienāāāākumu. kumu. kumu. kumu. 

Pieci: Pieci: Pieci: Pieci: Neklausies ko kritiNeklausies ko kritiNeklausies ko kritiNeklausies ko kritiķķķķi saka; izdari dari saka; izdari dari saka; izdari dari saka; izdari darāāāāmo.mo.mo.mo.
SeSeSeSešššši: i: i: i: Cel savu nCel savu nCel savu nCel savu nāāāākotni augstumkotni augstumkotni augstumkotni augstumāāāā....
SeptiSeptiSeptiSeptiņņņņi: i: i: i: DroDroDroDroššššīīīības labad, cebas labad, cebas labad, cebas labad, ceļļļļo divato divato divato divatāāāā. . . . 
AstoAstoAstoAstoņņņņi: i: i: i: ĀĀĀĀtrums nevienmtrums nevienmtrums nevienmtrums nevienmēēēēr ir svarr ir svarr ir svarr ir svarīīīīggggāāāākais. Gliemekais. Gliemekais. Gliemekais. Gliemežžžži, ti, ti, ti, tāāāā

pat kpat kpat kpat kāāāā leopards, tika uz leopards, tika uz leopards, tika uz leopards, tika uz ššššķķķķirsta. irsta. irsta. irsta. 
DeviDeviDeviDeviņņņņi: i: i: i: Ja pJa pJa pJa pāāāārrrrāāāāk liels stress, sk liels stress, sk liels stress, sk liels stress, sāāāāc peldc peldc peldc peldēēēēt. t. t. t. 
Desmit: Desmit: Desmit: Desmit: Atceries Atceries Atceries Atceries ———— ššššķķķķirstu birstu birstu birstu būūūūvvvvēēēēja amatieri; bet ja amatieri; bet ja amatieri; bet ja amatieri; bet 

TitTitTitTitāāāāniku profesionniku profesionniku profesionniku profesionāāāāli. li. li. li. 
Vienpadsmit: Vienpadsmit: Vienpadsmit: Vienpadsmit: Vienalga kVienalga kVienalga kVienalga kāāāāddddāāāā vvvvēēēētrtrtrtrāāāā atrodies, ja esi ar Dievu, atrodies, ja esi ar Dievu, atrodies, ja esi ar Dievu, atrodies, ja esi ar Dievu, 

varavvaravvaravvaravīīīīksne Tevi allaksne Tevi allaksne Tevi allaksne Tevi allažžžž sagaidsagaidsagaidsagaidīīīīs.s.s.s.

2010.g. februārī

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

Draudzes priekšsēde:
Zane ZaZane ZaZane ZaZane Zaļļļļkalnekalnekalnekalne
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:
KristKristKristKristīīīīne ne ne ne BergholcaBergholcaBergholcaBergholca
Sickla Kanalgata 81
120 68 Stockholm
Tālr.: 0708 69 69 02 
kristine.bergholcs@tetrapak.com

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

Mājas lapa:
www.draudzes.sewww.draudzes.sewww.draudzes.sewww.draudzes.se

Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 35 17 73 35 17 73 35 17 73 –––– 7777
Lettiska Församlingen i Stockholm

Visu ko zinu par dzVisu ko zinu par dzVisu ko zinu par dzVisu ko zinu par dzīīīīvi, iemvi, iemvi, iemvi, iemāāāāccccīīīījos no Noasjos no Noasjos no Noasjos no Noas’’’’a a a a ššššķķķķirstairstairstairsta

Pievienoju iemaksas zPievienoju iemaksas zPievienoju iemaksas zPievienoju iemaksas zīīīīmi 2010.g. draudzes nodevmi 2010.g. draudzes nodevmi 2010.g. draudzes nodevmi 2010.g. draudzes nodevāāāām un ziedojumiem.m un ziedojumiem.m un ziedojumiem.m un ziedojumiem.


