Stokholmas latviešu ev. lut. draudze

Draudzes ziņas
Nr. 135

Ieejot Jaunajā gadā...
Atšķirot Baznīcas gadagrāmatu, redzam, ka februāra mēnesim pielikts Bībeles lozunga teksts
no 66. psalma: “Nāciet un raugiet, ko dara Dievs – varens viņš parādās cilvēka bērniem.” Šie
vārdi ir aicinājums mums vienmēr - arī ziemas laikā mēģināt saskatīt, kur un kā Dievs darbojas. Ap
mums, pasaulē, mūsos… Par to domājot, man vienmēr ir licies svarīgi sekot līdzi dabas ritmiem,
gadalaiku ritējumam, tam lielajam laika loku plūdumam, kas darbojas neatkarīgi no mums. Esmu
pārliecināts, ka tā sajūtam kaut ko vairāk no paša Dieva darbības... Saskatīt Dieva darbību lielajos,
šķietami lēnajos procesos, kas notiek ap mums – arī tā ir kā Svēto Rakstu lasīšana, ieklausīšanās
Dieva balsī.
Tagad esam pašā ziemas viducī – zemi pārklāj sniegs un ledus, dabas dzīvība ir apklususi
ziemas aukstumā. Bet ar to visu mums ir svarīgi saskatīt kādu sev dotu iespēju - mēs šajā laikā
varam mierīgāk iedziļināties savā dvēselē un tiekties sajust, kā tur darbojas un runā dievišķais. Šo
iespēju cilvēki skaidrāk apzinājās senāk. Šodien mūsu dzīvi aizņem tehnoloģiju vara un, lai gan
dzīve ir ērtāka un plašāka, pasaule kļuvusi pieejamāka, tomēr Dieva noliktie procesi mums ir
kļuvuši tālāki un bieži vien – grūtāk sajūtami un izprotami. Bet arī tagad – mēs, modernie cilvēki
varam to pieredzēt. To tik brīnišķīgi kādā vietā, piemēram, par šo – ziemas laiku un mūsu dvēseli
pasaka Rūdolfs Šteiners: “Pasaules aukstumam par spīti dvēselē uguns kvēlo jo stiprāk”.
Vai nav tā, ka šo uguni dvēselē pieredzam darbojamies arī mūsu draudzē – tās norisēs un tās
ļaudīs – katrs atšķirīgi, bet tomēr savā ziņā arī visi kopā?
Šķiet, ka tas jau bija ilgāku laiku atpakaļ, bet patiesībā tikai pirms mēneša bija Ziemassvētku
dievkalpojums. Nu jau jauns gads ir ieskrējies savā ritējumā ar visām tā ikdienas rūpēm. Bet es
ceru, ka vēl arvien kaut nedaudz nesam sevī šo – Ziemassvētku sajūtu. Tā vismaz vajadzētu būt…
Par draudzes norisēm runājot, uzskatu, ka ļoti svarīgi ir, ka varu pakāpeniski ar jums, mīļie
draudzes locekļi, nodibināt ciešākas saiknes. To vēlos noteikti arvien paplašināt, iesakņojoties
draudzes darbā un to sekmīgi turpinot. Tā arvien vairāk saaugam un kļūstam par vienu veselumu.
Šī gada iesākumā esam uzsākuši iesvētes mācību, jauna vēsma draudzē ir meditatīvu pārdomu
vakaru iesākums. Pirmo no šādiem meditatīviem pārdomu vakariem pavadījām Zvaigznes dienas
noskaņā. Ļoti ceru, ka tos turpināsim. Protams, turpinās arī ierastais dievkalpojumu ritms. Kā
ārkārtīgi skaistu un svarīgu Stokholmas latviešu draudzes dievkalpojumu sastāvdaļu uzskatu to, ka
dievkalpojumi arvien tiek kuplināti ar muzikāliem priekšnesumiem.
Jā, patiesi, gribas šos 66. psalma vārdus attiecināt arī uz mums - nāciet un raugiet, ko dara
Dievs – pie mums, vēl arvien arī šajā draudzē! Par to paldies visiem, kas darbojas draudzes darba
labā! Lai mums visiem šis ir svētīgs, piepildīts un gaišs gads!
Jūsu, mācītājs Kārlis
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Par Ziemassvētku ziedojumu akciju
Ziedot - nozīmē mīlēt!
Daudziem no mums Advents ir tas laiks, kad klusām gaidām pienākam Ziemassvētkus. Tā ir
gatavošanās Jēzus Kristus atnākšanai. Jēzus Kristus nācis pazemībā, mīlestībā, piedošanā.
Turpinot šīs mūžīgās un nezūdošās mīlestības ceļu gada nogalē pirmo reiz Stokholmas ev.lut.
draudze izsludināja Ziemassvētku ziedojumu dāvanu vākšanu, lai radītu prieku Latvijā dzīvojošām
maznodrošinātām ģimenēm, bērniem un pieaugušajiem ar veselības traucējumiem.
Latvijā mūsu ceļš veda vispirms uz Zvannieku kopienu. Zvannieku mājas darbojas pēc
kopienas principa – kopīga dzīvošana, maltītes, kopīgs darbs, saimniecība, kopīga atpūta,
savstarpējas atbalsts, mācīšanās uzticēties un kalpot otram. Šāda kopienas dzīve, kurā noris
aktīva paaudžu sadarbība, ļauj Zvanniekos dzīvot vairākām ģimenēm un kopīgi audzināt divdesmit
piecus pirmsskolas un skolas vecuma bērnus un pusaudžus, kuri ir palikuši bez vecākiem, vai to
vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības, kā arī vairākus jauniešus, kuri nespēj dzīvot ārpus kopienas.
Zvannieku filosofija ir – bērnam ir nepieciešama droša un brīva vide, kurā attīstīties, kļūt
patstāvīgam, izkopt talantus. Tā ir pašdziedinoša vide, kurā atveseļošanos piedzīvo ne tikai bērni
un pusaudži, bet arī pieaugušie. Zvannieki ir vieta, kur piedzīvot satikšanās prieku un atjaunot
garīgo līdzsvaru.
Blomes pagastā ir ev.lut.draudze, kura rūpējas par pagasta iedzīvotajiem, atbalstot un
iepriecinot apkaimes trūcīgākos iedzīvotājus. Mums bija iespēja nodot draudzes mācītājam
Zigmaram Ziemanim Ziemassvētku dāvanas no Stokholmas.
Ceļš turpinājās uz Camphill ciematu Rožkalni, kur ir sociāli terapeitiskas mājas, kas ir uzsākušas
savu darbu 1999. gadā. Kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veido mazu
sabiedrību, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs un
nepieciešams sabiedrības loceklis. Izvilkums no Rožkalnu mājaslapas: ”Mēs gribam dzīvot kopā
pamanot mūsu līdzcilvēku un viņa īpašās vajadzības. Mēs mēģinām ieklausīties viens otrā arī tad,
kad vārdi nevar tikt izrunāti. Dzīve ir mūsu skolotājs. Māksla, zinātne un reliģija ir mūsu dzīves
sastāvdaļa. Mēs kopā studējam, lasām, dejojam un uzvedam teatrālus uzvedumus.
Mēs vēlamies kopā svinēt kristīgos svētkus un meklēt to iekšējo jēgu. Visos kultūras un sociālos
pasākumos indivīds un visa kopiena var sajust sevi kā daļu no šodienas pasaules. Mēs strādājam
viens otram un apkārtējai pasaulei.”
Pēc trešās apmeklējuma vietas bija pienācis vēls vakars un tad mēs dalījām savus atlikušos
pienākumus. Kristīne Lagzda Haapanen nākamajā rītā devās uz Lielvārdes Dienas centru.
Tūdaļ viņu mājas lapā parādījās šāda informācija: “Brīnumi notiek! Šodien mūs apciemoja rūķītis
no Zviedrijas! Atveda veselu kravu ar dāvanām bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, vientuļajiem. Ļoti
priecājamies! Sakam sirsnīgu paldies Kristīnei Lagzdai Haapanen un Latviešu Baznīcai Zviedrijā
un visiem labajiem rūķīšiem Zviedrijā! Sūtam siltu PALDIES!”
Kopā tika izdalītas 360 ziedotās Ziemassvētku dāvanas.
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! Jūs radījāt neaizmirstamus brīžus šiem cilvēkiem.
Stokholmas latviesu ev.lut. draudzes priekšniece Inta Meiere

Dāvanas mašīnā palīdz ielikt
Madara un Elīna Musules
2019.g. janvārī

Inta Meiere un māc. Zigmārs
Ziemanis Blomes pagastā

Kristīne Lagzda Haapanen un
Lielvārdes Dienas centra pārstāve
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Iesvētes mācības kurss
Š.g. 19. janvārī, draudzes mācītājs Kārlis Žols uzsāka iesvētes
mācības.
Iesvētības plānotas
dievkalpojumā.

2019.g.

11.

maijā

–

Ģimenes

dienas

Meditatīvi pārdomu vakari
Bībeles lasījumi ar pārdomām, īsām lūgšanām un meditācijām klusumā.
Š.g. 19. janvārī kopā ar mācītāju Kārli Žolu uzsākām arī šo
pārdomu ciklu.
Iecerēts šādus vakarus rīkot nedēļas nogalēs, kad Stokholmā
būs dievkalpojumi.
Tuvāka informācija būs atrodama mūsu
www.draudzes.se, Facebook un Latviešu listē.

mājas

lapā

Sirsnīgi gaidam draudzes locekļus un atbalstītājus ierasties

Pilnsapulcē
svētdien, 2019.g. 17. februārī, Somu baznīcas draudzes namā
pēc dievkalpojuma Somu (Finska) baznīcā, kas sākas plkst. 14.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dienas kārtība
Pilnsapulces atklāšana.
9.
Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un
balsu skaitītāju vēlēšanas.
10.
Konstatēšana, vai pilnsapulce sasaukta
saskaņā ar statūtiem.
11.
Pilnsapulces darba kārtības apstiprināšana.
12.
Draudzes darbības gada pārskats.
13.
Draudzes saimnieciskais pārskats.
14.
Revīzijas komisijas ziņojums.
Gada pārskata un revīzijas komisijas
ziņojuma pieņemšana.

Valdes un padomes atbrīvošana no
atbildības par 2018. gada darbību.
Draudzes pārstāvja pie Baznīcas
pārvaldes ziņojums.
Draudzes Sinodes delegātu ievēlēšana.
Turpmākā darbība.
2019.g. budžets.
Dažādi jautājumi.

Lūdzu apmeklējiet mūsu mājas lapu www.draudzes.se
Te jūs atradīsiet aktuālu informāciju par dievkalpojumiem un citu informāciju par
draudzēm, reģistrāciju, pārvaldi, Meža kapiem, rakstiem un saitnēm.
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2018.g. 7. oktobra dievkalpojums ar LELBĀL arch. Laumu Zušēvicu
Svinīgā dievkalpojumā amatā ieveda Zviedrijas iecirkņa prāvesti Zilgmu Eglīti, kā arī
Stokholmas un Upsalas draudžu mācītāju Kārli Žolu.
Pēc Zviedrijas Baznīcas ielūguma, savas vizitācijas laikā Zviedrijā arch. L. Zušēvica arī
piedalījās dievkalpojumā Stokholmas katedrālē, Vecpilsētā.

No kreisās puses prāv. emer. Ieva
Graufelde, arch. Lauma Zušēvica, māc.
Kārlis Žols un prāv. Zilgme Eglīte

No kreisās puses prāv. emer. Ieva
Graufelde, arch. Lauma Zušēvica,
prāv. Zilgme Eglīte un māc. Kārlis Žols

Pie kafijas galda no kreisās puses māc. Dr. N. Kamergrauzis, prāv. Z. Eglīte, draudzes priekšn. I. Meiere,
arch. L. Zušēvica, prāv. emer. I. Graufelde, māc. K. Žols, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams.

2019.g. 6. janvārī piemiņas dievkalpojums Valentīnei Lasmanei
Mūsu ļoti cienījamā un godājamā Valentīne Lasmane aizsaukta mūžībā 2018.g. 3. decembrī,
102 gadu vecumā.
Izvadīšana notika 18. decembrī no Kristi
Förklarings pareizticīgo baznīcas. 2019.gada 6.
janvārī uz piemiņas dievkalpojumu Stokholmas
latviešu
draudzē
visus
kopā
aicināja
Valentīnes meitas Anika, Laine un Andra.
Dievkalpojumā piedalijās prāv. emer. Ieva
Graufelde, Michael Waldenby (ērģeles un
klavieres), Anna Petraškeviča (flauta), Christer
Wikmark (tenors) un Juris Kronbergs (dzeja).
Piemiņas brīdis turpinājās atmiņās un sirsnībā
somu draudžu namā.

Foto: Stig Sundberg

Stokholmas draudze pateicas par ilggadīgo Valentīnes Lasmanes atbalstu un līdzdalību.
Vienmēr atcerēsimies Valentīni ar cieņu un mīlestību!
2019.g. janvārī
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Kristības
Teodors Otto Pelšs, dzimis 2017.07.20,
kristīts 2018.10.24 Somu Baznīcā.

Kristību foto:
Otrā rindā no kreisās - Teodora Otto tēvs
Ivars, krustvecāki Ieva un Roberts Treimaņi,
mamma Silva, prāv. emer. Ieva Graufelde.
Pirmā rindā - brālis Hugo ar krustvecāku dēlu,
Teodors Otto, māsa Zane.
No dziesmu grāmatas.
Tur no debess tāles, kur daudz eņģeļu,
Skata Dievs un svētī katru bērniņu...
Bērniņ mīļais, dzirdi jel šo vārdiņu:
Dievs nes savā sirdī katru bērniņu.

Latvijas valsts simtgades svētku dievkalpojums
Ādolfa Fredrika baznīcā, 2018.g. 18. novembrī
Svinīgā dievkalpojumā piedalijās:
Priesteris dr. Andris Priede, māc.
Kārlis Žols.
Gundega Novotny (ērģeles), Iveta
Cālīte (klavieres), Gerda Valatkeviča
(mežrags), Alise un Anna Kļaviņas
(vijole). Kristīne Bergholca un Inta
Meiere (lasītājas).
Kristera Ansamblis Christer Wikmark
vadībā.
Pie karoga Stokholmas latviešu
skolas, Jauniešu kluba un ”Zibenīša”
pārstāvji.

Ziemassvētku dievkalpojums 2018.g. 24. decembrī

Kristera Ansamblis Christer Wikmark vadībā.
No kreisās puses: Christer Wikmark, Anneli Zvejnieks, Ilze Zvejnieks, Pēteris Kancāns, Vairis
Kalniņs, Jānis Bergholcs, Ieva Graufelde, Laura Baumane, Laine Lasmane Wikmark, Ingrīda
Leimane.
2019.g. janvārī

5

Vēlamies pieminēt un pateikties tām personām, kuras ārpus draudzes
valdes un padomes loka, ar lielu sirsnību piedalījušās mūsu 2018. gada darbībā.

Lai 2019. gads jums visiem būtu svētīts, veiksmīgs un labvēlīgs!
Mūsu saimniece Ingrīda Leimane sirsnīgi pateicās visiem, kas pirms un pēc dievkalpojumiem ir
palīdzējuši gan ar cepšanu, gan ar galda klāšanu un trauku novākšanu.
Korektūras lasītāja:

Inta Meiere

Dievkalpojumos piedalījušies:
Pie ērģelēm

Rūta Baumgarte, Gundega Novotny

Klavieres

Iveta Cālīte, Ginta Vītola

Akordeons

Māra Peiseniece

Flauta

Inta Heimdal, Anna Petraškeviča

Mežrags

Gerda Valatkeviča

Saksofons

Dženeta Vociša

Vijole

Alise, Anna un Renāte Kļaviņas, Ēriks Kancāns

Solisti

Daiga Kivleniece, Christer Wikmark

Muzikanti

Arnis Andrejonoks, Aldis Augulis

Stokholmas latviešu koris

Sandras Lejas Bojsten vadībā

Kristera Ansamblis
Dziedātāji

Christer Wikmark vadībā
Laura Baumane, Jānis Bergholcs, Ieva Graufelde, Vairis
Kalniņš, Pēteris Kancāns, Ingrīda Leimane, Gaida Rulle,
Peter Röhss, Inga Strante, Gerda Valatkeviča, Laima
Veigure, Dženeta Vociša, Christer Wikmark, Laine
Lasmane-Wikmark, Wincent Wong, Anneli Zvejnieks,
Ilze Zvejnieks

Stokholmas latviešu skolas audzēkņi
Flauta
Balsis
Klavieres

Gintas Vītolas vadībā
Anna Heimdal, Zane Reine, Jānis Kristofers Vītols
Anna Kļaviņa, Katrīna Smolovina Werme
Arta Reine, Ginta Vītola

Lasītāji

Kristīne Bergholca, Inese Gredzena, Inta Meiere

Garīdznieki

Māc. Gundars Bērziņš, prāv. Zilgme Eglīte, prāv. emer.
Ieva Graufelde, māc. Raitis Jākobsons, māc. Dr. Normunds
Kamergrauzis, katoļu priesteris Dr. Andris Priede, LELBĀL
archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Kārlis Žols

Pie karoga 18. novembrī

Stokholmas latviešu skolas, Jauniešu kluba un ”Zibenīša”
pārstāvji
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Dievkalpojumu kolektes 2018. gadā
Draudzes darbība balstās uz dievkalpojumiem, kuros visi vienmēr ir ļoti mīļi gaidīti. Dievkalpojumā
piedalīties nav tikai ticības apliecināšana, bet arī iespēja būt kopā ar līdzcilvēkiem ar tām pašām
pamatvērtībām; Izrādīt mīlestību vienam pret otru, atbalstīt grūtībās nonākušos cilvēkus, kā arī
priecāties līdz otra priekam.
Viens no mūsu draudzes atbalstīšanas darbiem ir ziedot kolektes labdarības mērķiem. Galvenokārt
bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm Latvijā. Mums prieks paziņot, ka
2018. gadā ziedojumi kolektēs bija 26 650 kronu apmērā.
• 10 705 kronas tika ziedotas Rožkalniem un 10 705 kr arī Zvanniekiem, Latvijā.
Mīļs paldies visiem dievkalpojumu apmeklētājiem par saņemto atbalstu mūsu draudzei
un tās diakonijas darbam!

Pateicības vēstules no Rožkalniem un Zvanniekiem
Liels paldies par ziedoto naudiņu. Tas mums bija liels pārsteigums!!!
Sveicieni visiem dāsnajiem ziedotājiem.
Veselīgu, laimīgu un veiksmīgu Jauno Gadu!
Rožkalnu saimes vārdā
Ieva Zunda
Bilde ar mūsu saimi no Ziemassvētku lugas un liels PALDIES jūsu draudzei no mūsu Rožkalnu
saimes.

Sirsnīgs paldies par dāsno ziedojumu!
Lūdzu nododiet vissirsnīgākos pateicības vārdus stokholmiešiem! Zvannieku ģimene ir bezgala
priecīga par atbalstu un arīdzan apliecinājumu, ka darbs, ko darām ir vajadzīgs un novērtēts!
Milzīgs paldies!
Šeit priecīgs mirklis no Zvannieku māju 3. Adventes svinībām, kur ciemos sabraukuši draugi,
atbalstītāji un tās ģimenes, kuras ar mūsu palīdzību ir uzņēmušas bērnus savās ģimenēs.
Linda Balčūne

2019.g. janvārī
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Kasieres informācija
Uzsākot 2019. gada draudzes darbību vispirms gribu sirsnīgi pateikties draudzes locekļiem un
atbalstītājiem par pagājušajā gadā sniegto ekonomisko atbalstu. Mēs to ļoti novērtējam, un tas ir
nepieciešams un svarīgs arī mūsu turpmākai darbībai!
Visiem pievienoju 2019. gada iemaksas zīmi draudzes nodevai (150 kronas par personu) un
labprātīgiem ziedojumiem. Bērniem līdz 18 gadiem nodeva nav jāmaksā.
Reģistrācijas anketu pievienoju tiem, kuri vēl nav reģistrējušies.
Reģistrēšanās ir nozīmīga, jo tā, jūs palīdzat nodrošināt, lai draudze spēj gādāt par dievkalpojumiem,
kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm un diakonijas darbu.
Ceram uz jūsu turpmāko draudzes darbības atbalstu, dievkalpojumu u.c. pasākumu apmeklēšanu.
Jūsu līdzdalība ir nepieciešama lai draudzes darbība būtu veiksmīga, interesanta, labestības un
mīlestības pilna.
Jūsu, kasiere Kristīne

Draudzes mācītājs:
Kārlis Žols
Slokas iela 48a-39
Rīga, LV-1007
Tālr.: +371 2663 50 35
karliszols@gmail.com

2019. gada Baznīcas gada grāmata

Draudzes priekšsēde:
Inta Meiere
Nelsonstigen 1
134 36 Gustavsberg
Tālr.:0769426690
inta.meiere@yahoo.com
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
Tīmekļa vietne, e-pasts un Facebook:
www.draudzes.se
zviedrija@draudzes.se
www.facebook.com/
LatviesuBaznicaZviedrija/
Draudzes pasta tekošā rēķina
konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm

2019.g. janvārī

Gada lozungs: „Alksti miera un dzenies pēc tā!”
(Ps 34:15)
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus
Latvijas gada grāmata ir brīnišķīgs izdevums.
Jaukam dienas iesākumam kalendāra nodaļā ir
lasījumi katrai dienai. Rakstu nodaļa bagāta ar
interesantiem rakstiem, un Chronikas nodaļā lasām
par notikumiem ārpus Latvijas un Latvijas draudzēs.
Grāmatu var pasūtīt pie Kristīnes Bergholcas,
e-pasts kristine@abc.se, telefons 0708-69 69 02
Cena: 150.- kronas
Iemaksāt kontā 35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm
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