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Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 

Dievā un Dievs viņā. 1. Jņ 4:16Mīļie draugi Stokholmā!

Esmu patiesi priecīgs un pagodināts, ka līdz ar Upsalas draudzi, varu Jūs uzrunāt kā savu jauno

draudzi. Esam jau dažas reizes tikušies dievkalpojumos. Biju priecīgs satikt dažus no Jums arī

Dziesmu svētku laikā Rīgā un dziedāt ar Stokholmas latviešu kori dievkalpojumā Sv. Pestītāja

anglikāņu baznīcā. Esmu no sirds pateicīgs par lielo darbu, ko draudzes darbinieki veic nepārtraukti,

arī šobrīd, kad draudzē notiek mācītāju maiņa. Esmu jau sajutis patiesu sirsnību un sadarbību ar

mūsu baznīcas aktīvām darbiniecēm Kristīni Bergholcs un Intu Meieri, par ko arī vēlos pateikties.

Pateicos arī prāvestei Ievai Graufeldei par brīnišķīgo ilggadīgo darbu Stokholmas draudzes labā.

Centīšos to cik vien labi iespējams turpināt un attīstīt.

Latviešu baznīcai ārpus Latvijas vēl arvien ir tas pats īpašais uzdevums - vienot mūsu tautiešus un

to ģimenes kristīgā, garīgā kopībā.

Mums priekšā ir jauns darba cēliens. Ticu, ka iepazīsimies tuvāk un ka šis process būs abpusēji

svētīgs un pozitīvs.

Kā nelielu izaicinājumu saskatu to, ka mana dzīves vieta ir nevis Zviedrijā, bet Latvijā. Tomēr

esmu pieradis pie biežas ceļošanas un lidošanas, kad strādāju Ziemeļkalifornijas latviešu draudzē

un biju prāvests LELBA Rietumu apgabalā. Esmu pārliecināts, ka kalpošanu Stokholmā un Upsalā

varēšu labi savienot ar darbu LELBĀL Latvijā. Tas arī varētu veicināt dzīvāku draudzes saikni ar

norisēm Latvijā. Tā turpmāk katru mēnesi tiksimies dievkalpojumos un draudzes sarīkojumos, kā arī

citās Stokholmas latviešu sabiedriskās dzīves norisēs. Ticu, ka laiks, ko pavadīsim kopā, būs

sekmīgs garīgas izaugsmes laiks mums visiem.

Baznīcas un draudzes dzīvei arvien jāattīstās. Esmu pārliecināts, ka mums jāmāk iet līdzi laikam,

lai baznīca gan nestu sevī tradīcijas dziļumu, gan spētu svaigi uzrunāt ļaudis. Tas nav viegli, bet

tikai tā baznīca var pastāvēt kā dzīvs organisms.

Dieva tuvumu varam izjust dažādi. Es to izjūtu dabā. Šajā kontekstā, pie šī brīža aktualitātēm

jāpiemin, ka, kā jau esam pamanījuši, šī ir neparasti karsta vasara – gan Zviedrijā, gan Latvijā.

Tāpat daudzviet pasaulē, gan Zviedrijā, gan Latvijā ir deguši meži. Daudzās baznīcās un draudzēs

tika noturēti aizlūgumi par karsto laiku, lai tiktu dota atveldze. Tādēļ šajā vasarā jādomā, cik daudz

šos procesus, kas šķietami ir neatkarīgi no mums, tomēr varam ietekmēt un ietekmējam mēs,

cilvēki. Mēs kā baznīca nedrīkstam sevi mākslīgi nodalīt no apkārtējās vides, sakot, ka šie jautājumi

mūs neskar. Vides jautājumi tā vai savādāk ir saistīti arī ar mūsu iekšējo dzīvi. Mūsu vide ietekmē

mūs un mēs ietekmējam savu vidi. Bet vispirms mums atkal no jauna jāsaskata sevi kā šīs dzīvās

vides daļu.
Turpinājums 2 lappusē
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Ar puķes acīm Dievu lūgt,

ar smilgu, akmens vaigu klusu,

ar satrakotiem ūdeņiem,

ar jūras dusu.

Un sajust –

zeme, debesis un ūdens,

kalns un leja

Ir Radītāja seja.

Un visbeidzot, iesāku šo nelielo rakstiņu ar šī gada augusta lozunga tekstu no Jāņa 1. vēstules, kas

mums atgādina, ka Dievs ir mīlestība. Ar šo, Kristus vēsts pašā pamatā esošo domu arī vēlos šīs

pārdomas noslēgt. Zinu, ka Stokholmas draudze un tās locekļi savu mīlestības darbu daudz un

dažādās dimensijās ir veikuši un veic vēl arvien. Turpmākajā darba cēlienā kopīgi paliksim un iekšēji

pieaugsim šajā Dieva mīlestībā un tās darbā. Iesim šo ceļu kopā!

Sirsnībā, Jūsu, māc. Kārlis

To brīnišķīgi ir spējis izteikt mūsu pašu, latviešu tautas dižgars Andrejs Eglītis daudziem mums

pazīstamajās rindās:

Sirsnīgi tiek sveicināts un laipni gaidīts mūsu jaunais mācītājs

KĀRLIS ŽOLS

Stokholmas un Upsalas latviešu ev. lut. draudzēs!

Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs,

Tas darbs, ko darām mēs;

Un tādēļ, ka šis darbs ir Tavs,

Tas zels un pastāvēs.

Mācītājs Kārlis Žols ir dzimis 1971.g. un ordinēts 1996.g. Kārlis turpinās

dzīvot Rīgā, kur viņš no 2016.g. jūnija ir LELBāL (Latviešu Ev. Lut.
Baznīca ārpus Latvijas) Latvijas iecirkņa prāvests.

Kārlis Žols, starp citu, arī ir kalpojis Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut.

draudzē no 2000. gada līdz 2015. gadam.

Strādā arī kā reliģijas vēstures skolotājs Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā un
ir trompetes skolotājs Ogres Mūzikas skolā.

Draudzes mācītājas Ievas Graufeldes atvadu dievkalpojums Stokholmā š.g. 19. maijā

Mūsu prāvestei Ievai Graufeldei dodoties pensijā, 2018. gada pavasarī bija atvadu dievkalpojumi

viņas draudzēs Stokholmā un Upsalā, kā arī Gēteborgas draudzē. Ar lielu sirsnību un pateicību pēc

šiem dievkalpojumiem draudzes locekļi pateicās Ievai Graufeldei par ilggadīgo kalpošanu un rūpēm

par draudzēm Zviedrijā. Ieva daudzu gadu garumā ir ieguldījusi milzīgu darbu un talantu gan

pārraugot Latviešu Evaņģēliski luterisko Baznīcu Zviedrijā, gan it īpaši vadot divas draudzes, un

viņas piemērs un padarītais turpinās iedvesmot. Mēs novēlam Ievai pelnīto atpūtu un vienmēr

gaidīsim viesos mūsu draudzēs.

Pēc atvadu dievkalpojuma 19. maijā Stokholmas latviešu koris, centrā Ieva Graufelde, 

kora vadītāja Sandra Leja Bojsten un draudzes priekšniece Inta Meiere.



Izlaidums Stokholmas latviešu skolā

2018.gada 2. jūnijā Stokholmas Latviešu skolai bija īpaša diena. Šogad skolu beidza seši astotās

klases absolventi.

Kopā šajā mācību gadā skolā mācījās mazliet vairāk par simts bērniem. Skolas audzēkņi aktīvi

līdzdarbojās dažādos latviešu diasporas rīkotajos pasākumos Stokholmā, bet – pats galvenais –

katru sestdienu apmeklēja skolu, lai mācītos un attīstītu latviešu valodas un literatūras pamatus,

ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu tradīcijas un iegūtu jaunus, latviski runājošus draugus.

Uzrunājot skolas audzēkņus, viņu pedagogus un vecākus, vēstnieks sveica visus skolas mācību

gada noslēgumā un atzīmēja, ka latviešu valoda, kultūras un vēstures izpratne vieno diasporas

jaunās paaudzes saikni ar Latviju.

Visus klātesošos uzrunāja arī Stokholmas latviešu draudzes priekšniece Inta Meiere atgādinot, ka

cilvēki ir izredzēti būt Kristū – mūžīgai izglābšanai. Dieva griba dzīvē ir mūsu dzīves mērķos,

attiecībās, domās un citur. Svarīgakais ir pacietība, mīlestība un sapratne. Tradīciju turpinot,

dvēseles maizei katrs absolvents saņēma Stokholmas latviešu draudzes sarūpētās Bībeles.

Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda vārdā absolventus sveica Māra Strautmane un Zita

Dzelzkalēja, dāvinot jauniešiem Nameja gredzenus, un sveicot tos ar siltiem ceļavārdiem.

Stokholmas latviešu skolas vadītāja Ieva Reine pateicās vēstniekam Marģeram Kramam un

pārējiem goda viesiem.

Pēc Latvijas vēstniecības Zviedrijā un Stokholmas latviešu skolas informācijas apkopojumu 

veidoja Inta Meiere

No kreisās puses: draudzes priekšniece Inta Meiere, absolventi Antons

Kancāns, Zane Reine, Oskars Kļaviņš, Krista Mediņa, Arvins Soleimani

un Kate Jermacāne.
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PALDIES!

Gribu pateikties draudzei par dāsno atvadu dāvanu man, un visiem kas tik

lielu mīlestību ielika rīkojot kopīgi pavadīto pēcpusdienu. Paldies par ziediem,

dāvanam, un pār visu labiem un sirsnīgiem vārdiem.

Iesākumos, nekad nezinam cik garš būs ejamais ceļš. Tā arī man kad, ar

īpašu bīskapa atļauju, novadīju pirmo dievkalpojumu 1986. gada

Ziemsvētkos. Kas par ceļu! Ejot kopā ar Jums ir tik daudz pieredzes – prieku,

dalītas bēdu, dažkārt izmisuma, bet visvairāk saticība un uzticība kas noņēma

smagumu un iepriecināja. Arī draudze ir bijusi mana ģimene, un tā tas

vienmēr būs.
Mēs ejam tālāk par dzīves taku, un tagad man ir cits laiks ko jau tagad piepildu ar

mazbērniem, savu ģimeni un to kam agrāk nebija laika.

Paldies ir mazs vārds un tomēr nāk no sirds. Pateicība Dievam par visiem šiem

gadiem, un ka man deva sūtību nākt pie Jums. Lai Dieva svētība ir ar Jums

visiem, it īpaši draudzes vadībai.
Tagad emeritētā prāveste Ieva
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Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Zviedrijā Sinode 

2018.g. 17. – 18. martā

2018.g. septembrī

2018. gada Sinode notika Stokholmā. Sinodes viesis bija LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis

Žols ar priekšlasījumu “Baznīcas šodiena un tās nākotnes perspektīva”, pēc tā – pārrunas par šo

tēmu un to, kā piesaistīt jaunatni un jaunus draudžu locekļus baznīcai un tās aktivitātēm. Sinodē

ievēlēja Zilgmi Eglīti par jauno prāvesti.

Sinodes dalībnieki 17. martā. No kreisās pirmajā rindā: I. Meiere, K. Bergholca, V. Valtere, E.

Veide, S. Johansson, I. Baltruka-Bērziņa, L. Taube, prāv. elekta Z. Eglīte, Dr. J. Krēsliņš; Otrajā

rindā: A. Ozoliņš, E. Laiviņa, L. Veigure, P. Eisāns, G. Veide, māc. Dr. N. Kamergrauzis, J. Iršs,

prāv. K. Žols; trešajā rindā: I. Gredzena, I. Heimdal, Dr. S. Slokenberga, J. Bergholcs.

Pēc Sinodes dievkalpojuma 18. martā. Pirmā rindā vidū: kora dir. S. Leja Bojsten, prāv. K. 

Žols, māc. Dr. N. Kamergrauzis, prāv. elekta Z. Eglīte.

LELBĀL Virsvaldes plenārsēde Rīgā 2018.g. no 25. – 29. jūnija 

Mājas lapā www.draudzes.se (zem ”Raksti → Citi” ir plašāks rakst par plenārsēdi)
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Latviešu ev. lut. Baznīcas Pārvalde Zviedrijā informē, ka tās pārraudzībā

esošo latviešu draudžu (Eskilstūnā, Gēteborgā, Norčepingā, Stokholmā,

Upsalā un Vesterosā) darbības sakarā tā ved divus ar baznīcas darbu

saistītus reģistrus, kuros apstrādā personas datus. Apstrādē Baznīcas

pārvalde nodrošina personas datu aizsardzību atbilstoši Vispārīgās datu

aizsardzības regulas (GDPR) prasībām.

Pirmajā reģistrā tiek apstrādāti šādi Latviešu ev. lut. Baznīcas Zviedrijā locekļu (personas, kuras

iesniegušas draudzes locekļa reģistrācijas anketu) dati pilnā vai daļējā apjomā: vārds, uzvārds,

dzīvesvietas adrese, dzimšanas dati (gads/mēnesis/diena), e-pasta adrese un tālrunis. Šajā

reģistrā netiek apstrādāts personas sociālās apdrošināšanas numurs (personnummer). Reģistrs

tiek izmantots, lai ar pasta starpniecību vai elektroniski izsūtītu ziņas draudžu locekļiem un

sagatavotu statistikas datus par Latviešu ev. lut. Baznīcas Zviedrijā darbību.

Otrajā reģistrā tiek apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese. Reģistrs tiek

izmantots, lai iegūtu statistikas datus par to personu skaitu, kurus Zviedrijas latviešu mācītāji un/vai

draudzes garīgi aprūpē.

Gadījumā, ja jūs vēlaties noskaidrot, vai ziņas par jums atrodas šajos reģistros, vai arī jūs

nevēlaties, ka jūsu dati tiek apstrādāti kādā no norādītajiem reģistriem, vai vēlaties īstenot

citas no GDPR izrietošās datu subjekta tiesības, lūdzu informēt Baznīcas pārvaldi, rakstot uz

e-pastu zviedrija@draudzes.se vai Lettiska ev. lut. kyrkan i Sverige c/o K. Bergholcs, Sickla

Kanalgata 81, 120 68 Stockholm.

Informācija no Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Pārvaldes Zviedrijā 

par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 

2018. gada vasaras rosība Sandbijā

Plašāka informācija par visiem pasākumiem atrodama www.draudzes.se zem

”Pārvalde → Sandbija”

”Zīļuka” teātra ansambļa dienas no 17. – 21. jūnija

Sākot ar 17. jūniju kad ieradās 4 pedagogi, 2 šoferi, un 40 audzēkņi no 10 līdz 19 gadiem no bērnu

un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”. Braucēji bija Zīļuka teātra grupas dalībnieki. Viņi paši

raksta: “Fantastiskas dienas lauku idillē. Nepārtraukta futbola spēlēšana un dažādas

aktiermeistarības aktivitātes. Kolektīvu ļoti saliedējošs pasākums - kā nekā, teātris gandrīz mums

visiem ir otrā ģimene, un šīs dienas to it īpaši apliecināja. Romantiski pārgājieni un izbraucieni ar

velosipēdiem rītausmās un saulrietos. Lauku smarža un daudz gaisa. Pat darbi vedās raiti.

Makaroni ar sieru - mūžam neapnīkošs ēdiens. Labākais šīs vasaras piedzīvojums. Ļoti labprāt

atgrieztos vēl un vēl!”

Teātra grupa sedza visus savus izdevumus, un uzturēšanas laikā arī palīdzēja apkopt muižas

dārzu un telpas.
Ievas Graufeldes sakopotā informācija

Režisore Kristīne Briede
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Lettiska Hjälpinsamlingen atbalstīta nometne un seminārs no 10. – 28. jūlija

2018.g. septembrī

2018. gada vasaras Rosība Sandbijā    turpinājums

Pēc dziesmu svētkiem no Latvijas ieradās

bērnu grupa no Vec-jaunlaicienes. Grupu

sastādīja 11 meitenes, un deviņi zēni vecumā

4-17, 3 audzinātāji, pavārs, un saimniece.

Nometni pārraudzīja māc. Ieva Graufelde,

grupas vadītāja bija Maija Rozīte, ekskursijas

saplānoja Lettiska Hjälpinsamling jaunā

priekšniece Lilianne Sannestam, un Jānis

Čīma, kaimiņš Urban Arvidssons, Anna,

Jonas ar saviem bērniem, pavadīja

ekskursijās.

Bērniem ir dota iespēja pavadīt trīs atpūtu

nedēļas mierpilnā vidē, kur uzsvars ir uz

sadraudzību un mīlestību.

Ēdienu reizes iesākas ar galda lūgšanas dziesmu, un svētdienas dievkalpojumi dod iespēju

iepazīties tuvāk ar to ko nozīmē būt Dieva bērns. Šī bija “dziedoša” grupa, un mūzikas studentes

Leldas un audzinātājas Līgas vadībā, ar programmu varēja uzstāties pansionātā pie vecākās

paaudzes un Atvērto durvju dienā. Vecākie zēni, redzot ka mājas balkons prasās pēc uzpošanas, to

arī veica, nevienam neprasot, bet kā spožu pārsteigumu. Visvairāk laiku gan pavadīja sporta

laukumā un braucot ar riteņiem. Kas par brīnišķīgu vasaru!

Sandbijas ģimene Atvērtās durvju dienā

Ievas Graufeldes sakopotā informācija

Latviešu bērnu nometne no 1. – 10. augusta

Svinam latvietību: Zviedrijas

latviešu bērnu nometne Ēlandē

Kā viena koncerta laikā izstāstīt

Latvijas valsts simts gadu vēsturi?

Kā atrast pēdas, kuras latviešu

senči Ēlandē varētu būt atstājuši

pirms tūkstoš gadiem? Kā radīt un

noturēt interesi par latviešu valodu

un kultūru ceturtās paaudzes

latviešu bērniem Zviedrijā? Kā

nometnes nepilnu desmit dienu

laikā pagūt izdarīt neiespējamo –

sagatavot un sniegt simtgades

koncertu vietējai zviedru sabie-

drībai?

Ar to un vēl daudz ko citu dalībnieki Zviedrijas latviešu bērnu nometnē Ēlandē tiek galā lieliski.

Šogad nometnes dalībnieku sarakstā ir 16 bērni vecumā no 4 līdz 10 gadiem no Zviedrijas un

Latvijas, kā arī viņu vecāki, kuri aktīvi iesaistās nometnes satura veidošanā.

Katrīna Johansson un Liene Leimanis-Bartlett, kas šo nometni Ēlandē organizē jau desmito gadu

pēc kārtas, ir trešās paaudzes latvietes Zviedrijā, un viņu mērķis ir palīdzēt Zviedrijas latviešiem

nodot latviešu kultūras mantojumu tālāk saviem bērniem. Arī Ints Ivanovskis, kas dzimis Latvijā un

nometnes organizatoru pulkā ir trešo reizi, uzskata, ka tas ir labs veids, kā uzturēt un attīstīt savos

Zviedrijā augošajos bērnos latviskumu.

Par šiem lieliskajiem latvietības svētkiem gribas pateikt lielu paldies gan skolotājiem Dagmārai

Binderei un Lūkasam Rozītim, gan organizatoriem, gan nometnes atbalstītājiem – mācītājai Ievai

Graufeldei, Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai Zviedrijā, Latvijas vēstniecībai Zviedrijā,

Zviedrijas Latviešu apvienības Stokholmas nodaļai, ELA, kā arī alus darītavai “Valmiermuiža” un

visiem citiem mūsu labdariem.
Tekstu sagatavoja Signe Rirdance
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Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu praktiskās teoloģijas seminārs

no 20. – 29. augusta

2018.g. septembrī

Jauniešu nometne ”TEV 2018” no 10. – 16. augusta

sastāvdaļa bija darbs pie dažādiem projektiem, kā arī dziesmas un dejas. Ar nometnes jauniešu

darba grupu prezentācijām par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un valodu, dziesmām un sarunām 16.

augustā noslēdzās nedēļu garā nometne, kas pulcēja jauniešus no Latvijas, Lielbritānijas, Šveices,

Kanādas un Zviedrijas. Latvijas vēstnieks Zviedrijā, Marģers Krams, atzinīgi novērtēja nometnes

ideju, atzīmējot tās mērķi vienot Latvijas un ārzemju latviešu jauniešus zem Latvijas vēstures, dabas,

ģeogrāfijas un latviešu valodas zīmes.Vēstnieks aicināja jauniešus “ceļā uz Latviju paturēt draudzību

ar nometnē iegūtajiem jaunajiem ceļabiedriem”. Nometnes organizatori un atbalstītāji bija Latvijas

Republikas Izglītības ministrija, Eiropas Latviešu apvienība, Zviedrijas Jauniešu klubs un Zviedrijas

Latviešu apvienības Stokholmas nodaļa.

Nometnes mērķis bija

pilnveidot jauniešu latviešu

valodas zināšanas, kā arī

mācīties veidot efektīvu

komandu un iekļauties

grupas darbā. Programma

paredzēja arī divu dienu

pārgājienu ar nakšņošanu

teltīs. Jauniešu nometnes

2018. gada vasaras Rosība Sandbijā    turpinājums

Inta Meiere

Vakara svētbrīdisGrupas foto pie dzirnavām

Vasaras noslēgumā Sandbijas praktiskās teoloģijas seminārā piedalījās 5 teoloģijas fakultātes

studenti ar profesori Laimu Geikinu un māc. Rinaldu Gulbi. Programmu sastāda un vada māc. Ieva

Graufelde.

Apkopojot atziņas, iespējams secināt, ka būtiskākā semināra vērtība ir savstarpēja saziņa,

apstākļi, kuros tiek attīstīta prasme uzklausīt dažādus viedokļus un cienīt otra runātāja viedokli. Ne

mazāk svarīgi ir iegūt citu pieredzi un attiecināt to uz savu līdzšinējo praksi.

Apkopojot dalībnieku domas, iespējams secināt, ka Zviedrijā gūtā pieredze ļauj ieraudzīt

baznīcas dziedinošo un iekļaujošo dabu. Studenti atzīst, ka personiskā degsme pildot profesionālos

pienākumus, iedvesmo arī viņus savā darbībā. Nozīmīgs semināra pienesums ir baznīcas liturģisko

norišu iepazīšana un refleksijas par to.

Ievas Graufeldes sakopotā informācija
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Draudzes mācītājs:

Kārlis Žols

Slokas iela 48a-39

Rīga, LV-1007

Tālr.:  +371 2663 50 35

karliszols@gmail.com

Draudzes priekšsēde:

Inta Meiere

Nelsonstigen 1

134 36 Gustavsberg

Tālr.:  076-942 66 90

inta.meiere@yahoo.se

Draudzes kasiere un

“Draudzes ziņas” sastādītāja:

Kristīne Bergholca

Sickla Kanalgata 81

120 68 Stockholm

Tālr.: 0708 69 69 02 

kristine@abc.se

Kapu jautājumi kārtojami pie:

Zaigas Zaļkalnes

Skidvägen 5

129 49 Hägersten
Tālr.:  073-632 55 81

zaiga.zalkalns@tele2.se

Mājas lapa:
www.draudzes.se

Draudzes pasta tekošā rēķina

konta numurs:

35 17 73 – 7

Lettiska Församlingen i Stockholm

Lūdzu apmeklējiet mūsu latviešu ev. lut. 

Baznīcas Zviedrijā mājas lapu

www.draudzes.se 

2018.g. septembrī

Kasieres informācija

”Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund – SST” ir strauji samazinājuši ilggadīgo atbalstu

mūsu sešām draudzēm Zviedrijā, jo nesasniedzam pieprasīto locekļu (reģistrēto un apkalpoto)

skaitu.

Tādēļ atkārtoti lūdzam draudzes atbalstītājiem izpildīt reģistrācijas anketu, un samaksāt

draudzes nodevu 150.- par personu (bērniem un jauniešiem līdz 18 gada vecuma nav jāmaksā).

Reģistrēšanās nozīmē, ka vēlaties palīdzēt nodrošināt, lai draudze spēj gādāt par

dievkalpojumiem, kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un diakonijas darbu. Pievienoju anketu

tiem, kas vēl nav reģistrējušies. Anketa izrakstīšanai arī atrodama mājas lapā

www.draudzes.se zem “Draudzes” un “Reģistrācijas ankete”.

Daži ir piemirsuši samaksāt 2018. gada draudzes nodevu un Jums pievienoju iemaksas zīmi 

ar lūgumu lemaksāt 150 kronas draudzes pasta tekošā rēķina kontā 35 17 73-7. 

Ceram uz jūsu turpmāko atbalstu Stokholmas draudzes darbībai. Novērtējam katra līdzdalību un 

dievkalpojumu apmeklēšanu. 

Esat vienmēr mīļi gaidīti dievkalpojumos un pie sadraudzības kafijas galda!

Jūsu kasiere Kristīne

Te ir tuvākā informācīja par dievkalpojumiem,

draudzēm, reģistrāciju, Pārvaldi, Meža

kapiem, raksti un vietnes.

Par katru dievkalpojumu draudzēs ir tuvāka

informācija pirmā lappusē.

Lūdzu paziņojiet, zviedrija@draudzes.se, ja

trūkst kāda informācija, kuru jūs vēlētos

redzēt.


