Stokholmas latviešu ev. lut. draudze

Draudzes ziņas
Nr. 136

“Visu viņš darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību viņš
tiem ielicis sirdī – vien neatklāt cilvēkam darbus, ko
Dievs darījis no iesākuma līdz galam”. (Sal.Māc. 3:11)

Stokholmas draudzei! Pārdomas 2019. gada rudenī
Mīļā draudze, mīļie draudzes labvēļi!
Laiks atkal neglābjami iet uz rudens pusi. Esam pavadījuši skaistu un
bagātīgu vasaru. Kur nu katrs no mums šajā vasarā ir bijis! Cits Īrijā un Kanādā, cits
kur citur pasaulē, vai mūsu pašu Latvijā, cits vienkārši savās mājās. Ir labi, ka varam
izbaudīt savas dzīves laiku, vai, kā kristīgie ļaudis tic – to, ko Dievs savā žēlastībā
mums katram sniedz! Bet ar rudeni atkal draudzes norises ieies savā ierastajā darba

ritmā ar dievkalpojumiem, meditāciju un pārdomu vakariem un citiem sarīkojumiem.
Rudens ir izvērtēšanas laiks. Ne velti, tas nāk ar Pļaujas svētkiem. Skatoties
atpakaļ, man ir patiess prieks, ka draudzes norises aizvadītajā sezonā ir sekmīgi
turpinājušās un attīstījušās. Mums ir, par ko pateikties. Mums ir bijušas skaistas
iesvētības, līdztekus ierastajiem dievkalpojumiem, arī regulāri meditāciju un pārdomu
vakari. Paldies visiem, kas savu darbu un enerģiju ir ielikuši, lai tas viss labi izdotos!
Un patiesi, jāpiekrīt gudrajam Salamanam, kad viņš saka, ka visu Dievs darījis
jauku īstajā laikā. Tā arī pats cilvēka mūžs, arī cilvēku kopību, arī varbūt - draudzes
mūžs ir iecerēts kā kaut kas sakārtots. Tam ir paredzēti kādi loģiski pieturas punkti,
stacijas, kam mēs varam piešķirt saturu, piepildījumu. Šie pieturas punkti un stacijas
mūsu draudzē iepriekšējā sezonā ir bijušas piepildītas ar draudzes darbinieku un
atbalstītāju pozitīviem centieniem, bieži vien, arī nesavtīgu darbu. Paldies par to! Bet
skatīsimies arī uz priekšu, kā piepildīsim gan savu individuālo, gan savas draudzes
mūžu tālāk.
Turpinājums 2.lpp
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Draudze nav kaut kas abstrakts. Tā sastāv no mums, cilvēkiem. Un tikai no mums
pašiem ir atkarīgs, kāda tā būs turpmāk. Kādas ir mūsu domas, idejas par draudzes darbību

turpmāk? Es ticu, ka mums ir iespējas sevi tajā garīgi pilnveidot un līdz ar to arī bagātināt
pašu draudzes kopību.
Mēs katrs pilnīgi noteikti esam līdzstrādnieki lielajā Dieva darbā, ko Viņš dara šajā
pasaulē un arī ar mums. Varam vaicāt: kā to labāk pieredzēt, un, vai to vispār var? Protams,
katram mums ir sava dzīve, tās pienākumi un rūpes, un ikdienā patiešām piepildās arī šie
Salamana vārdi, ka mums ir grūti atklāt un saprast darbus, kurus dara Dievs. Tomēr mums
ikkatram ir iespēja nodzīvot gaišu dzīvi – gan atrodot gaišumu katram sevī, gan arī
iesaistoties plašākos darbos un norisēs, kur Dieva sniegtais gaišums pasaulei tiek pausts
tālāk. Tā tas ir arī ar mūsu draudzi. Tā nav tikai sabiedrisks pasākums. Tās norisēs ir klāt
daudzu cilvēku sirds un dvēsele, centieni un enerģija, tā saistās ar cilvēku garīgo ceļu. Ticu,
ka katrs mēs tur varam atrast saikni ar savas dvēseles stīgām, kaut ko, kas mūs uzrunā.
Tādēļ arī, piemēram, uzskatu, ka draudzes sarīkojumos ārkārtīgi svarīga vieta, piemēram, ir
mūziķu, dziedātāju un kora iesaistīšanai. Mūzika uzrunā mūsu dvēseli. Tā ir liela dāvana, ja
varam atrast saikni ar dievišķo mūzikā. Bet, noteikti, ir arī citas iespējas. Meklēsim un es
ticu, ka arī atradīsim tās. To vēlu mums ikvienam, ieejot šajā jaunajā draudzes darba
sezonā, šī gada rudenī.
Sirsnībā,

Meditāciju un pārdomu vakari

Jūsu, māc. Kārlis

Jau vairākas reizes mūsu draudzē ir
notikuši meditāciju un pārdomu vakari.
Tos vēlos turpināt tajās nedēļas nogalēs,
kad Stokholmā notiek mūsu draudzes
dievkalpojumi. Meditāciju un pārdomu
vakaros līdz šim esam pārdomājuši
Kristus Kalna runas vārdus, kā arī
iedziļinājušies klusuma meditācijā. Šo
ciklu turpināsim.
Arī meditācija klusumā ir lūgšana, tā ir
iekšēja koncentrēšanās uz esošo brīdi,
iekšēja attīrīšanās, vietas atbrīvošana,
došana sevī Dievam.
Pateicos Intai Heimdal par šo vakaru
papildināšanu ar brīnišķīgu flautas
mūziku.
Ikviens sirsnīgi aicināts piedalīties šajos
vakaros.
māc. Kārlis
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Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!
"Jēzus saka: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas
dzīvos, kaut arī viņš mirtu!" (Jņ 11:25)
21. aprīlī, Lieldienās, Kristus
augšāmcelšanās svētku dievkalpojumā
daudzus klātsoos līdz asarām saviļņoja mācītāja Kārļa Žola
trompetes skaņas. LELBĀL prāvests, Kārlis Žols, ir arī
brīnišķīgs mūziķis.
”Vai atceries? Kad pirmo reiz varbūt kāds cits izvēlējās jūsu
vietā doties uz dievkalpojumu? Kādēļ toreiz viss likās
iespējams? Ka pasaule pēkšņi likās gaišāka, jo dzirdēji, ka ir
Kāds spēcīgāks par ļaunumu, par to, kas tevī ir tik lielā
nemierā. Atceries, kad varbūt tikai aiz ziņkārības Tu izvēlējies
doties dievnamā, varbūt tikai, lai mazliet izprastu, kādēļ tik
daudzi tomēr tic šim brīnumam un paši top pārvērsti ne tādēļ,
ka viņiem tik liela ticība, bet, ka ir tik Liels Tas, Kam viņi tic…”
Fragments no LELBĀL archibīskpes Laumas Zušēvicas
Lieldienu raksta - Izvēles Kristus Augšāmcelšanās rītā

11. maijā Ģimenes dienas dievkalpojums
Ved mani Dievs, un manas gaitas svētī,
Lai manas dzīves uzdevums nav velts;
Kā ceļinieks, kur taisu savu telti,

Lai mani apgaismo Tavs zvaigžņu zelts... (Tirzmaliete)
Šī gada 11. maijā mūsu draudzē tika kristīta Sandra Leja Bojsten
un iesvētīti četri jauni tās locekļi:

Sandra Leja
Bojsten, Oskars
Kļaviņš, Gerda
Valatkeviča un
Elizabete Musule

“Patiesi, dāsnums un žēlastība
mani pavadīs…” (Ps. 23:6)
Sirsnīgi sveicam jaunos draudzes locekļus.

Patiess

prieks,

ka

mūsu

draudze

ir

papildinājusies ar gaišiem, jauniem locekļiem,
kas pirms iesvētībām izgāja iesvētes mācības ciklu. Vēlam iesvētītajiem Dieva svētību visos ceļos
un ticam un ceram, ka viņi iesaistīsies mūsu draudzes norisēs.
māc. Kārlis
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17. februārī, dievkalpojums epifānijas laika pēdējā svētdienā. Tekstā lasām...
Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup
kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā – viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa
drēbes tapa baltas kā gaisma. Un, redzi, tiem parādījās Elija un Mozus – tie sarunājās ar Jēzu. Un
Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis –
vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja,
un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: “Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet
viņu!” Mācekļi, to dzirdēdami, ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un
pieskāries teica: “Celieties un nebaidieties!” Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja kā
vienīgi Jēzu. (Mt. 17: 1-8)
Pēc dievkalpojuma pulcējāmies Stokholmas Latviešu ev. lut. Draudzes Pilnsapulcei, kur tika
izvērtēta iepriekšējā gada darbība un izteiktas jaunas ieceres. Kā svarīga lieta tika atzīmēta, ka
mācītājs Kārlis Žols piedāvā iespēju apmeklēt slimos un vecākos draudzes locekļus, kā arī ir
iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu majās. Par vēlēšanos tikties ar mācītāju var paziņot draudzes
priekšniecei Intai Meierei, zvanot pa tel. 0769426690 vakaros vai rakstot, inta.meiere@yahoo.com.

16. – 17. martā notika mūsu iecirkņa gadskārtējā sinode Stokholmā.
Kā viese ar priekšlasījumu piedalījās māc. Lielbritānijas luterāņu baznīcas bīskape emer. Jāna
Jēruma-Grīnberga, aicinot mūs domāt par to, kas ir patiesība, un kā tā ir tikusi slēpta un kropļota
pagātnē, un, iespējams arī mūsdienās.
Baznīcas pārvaldes vēlēšanās pilnvaras uz diviem gadiem tika pagarinātas pārvaldes
priekšniecei Kristīnei Bergholcai, prāvestei Zilgmei Eglītei, valdes locekļiem Elitai Veidei, Santai
Slokenbergai, Katrīnai Johansson, Normundam Kamergrauzim, kā arī Līgai Taubei (aizstājēja).
Pārvēlēja arī revīzijas komisijas locekļus Ligitu Veiguri, Inesi Gredzenu, Jāni Alsiņu un LELBĀL
Virsvaldes laicīgo locekli Dr. Jāni Krēsliņu.
Pirmā rindā no kreisās puses: Katrīna Johansson,
Stokholmas priekšniece Inta Meiere, Vija Valtere,
Elita Veide, Kristīne Bergholca, prāv. Zilgme
Eglīte, māc. Lielbritānijas luterāņu baznīcas
bīskape emer. Jāna Jēruma-Grīnberga. Otrā no
kreisās puses: Māc. Kārlis Žols, Dr. Santa
Slokenberga, Jānis Bergholcs, Līga Taube, Ligita
Veigure, Upsalas priekšnieks Jānis
Alsiņš, Gunārs Veide, māc. Dr. Normunds
Kamergrauzis, Norčepingas priekšniece Silvija
Johansson, Juris Iršs, Gēteborgas priekšniece
Edda Laiviņa, prāv. emer. Ieva Graufelde. Trešā
no kreisās puses: Inese Gredzena, Inta Heimdal,
Ieva Baltruka-Bērziņa, Dr. Jānis Krēsliņš.

Dievkalpojuma vadītāji kopā ar Stokholmas
latviešu kori pēc sinodes dievkalpojuma, Somu
baznīcā Stokholmā.
Pirmā rindā vidū: Māc. Dr. Normunds
Kamergrauzis, prāv. Zilgme Eglīte, māc.
bīskape emer. Lielbritānijas luterāņu baznīcas
Jāna Jēruma-Grīnberga, LELBĀL Latvijas apg.
prāv. Kārlis Žols un kora diriģente Sandra Leja
Bojsten.
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Šā gada 4.maijā, Baltā galdauta
svētkos un mācību gada noslēgumā,
Stokholmas latviesu draudzes priekšniece Inta
Meiere apmeklēja Stokholmas latviešu skolu un
nodeva sveicienus no draudzes mācītaja Kārļa
Žola, kā arī skolas nobeigumā pastāstīja par
jaunām iecerēm, uzsākot mācību gadu 2019. gada
rudenī, reizi mēnesī rīkot interešu sadarbību ar
vecākiem, kamēr bērni aizņemti mācībās.

Ekumeniskā Baltiešu 14. jūnija piemiņas dievkalpojumā piedalījās mācītāji
un tekstu lasītāji no Stokholmas igauņu, latviešu un lietuviešu draudzēm. Dievkalpojuma
muzikālo daļu kuplināja Igaunijas Dzelzceļa kultūras asociācijas koris un koris Hannijöggi
noTallinas, folkloras grupa Bitkrèslé no lietuviešu skolas Solen un ērģelniece Gundega Novotny,
kas pārstāvēja Latviju.

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes Kapu svētki
š.g. 25. augustā.
Augšā aiz zvaigznēm tur vilšanās nava.
Gaišs tur un skaidris un atklāts ir viss!
Ko gaida kristīgais cerībā savā,
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs,
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs.
Augšā aiz vaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs:
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi,
Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs,
Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs!
Sirsnīgs paldies mācītājam Kārlim
Žolam par svētbrīdi un Intai Heimdal
par skaisto flautas skanējumu.
Nobeigumā, kā parasti, notika
sadraudzība Kapu Paviljonā.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Laikā no 1.janvāra līdz 1.septembrim
27 mūsu draudzes locekļi ir svinējuši
apaļu jubileju.

Sirsnīgi apsveicam!
2019.g. septembrī
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Kristera Ansamblis – draudzes krustbērns
Pirms apmēram piecpadsmit gadiem, Ieva Graufelde, mūsu draudzes ilggadīgā mācītāja, lūdza
dziedātājam Kristeram Vikmarkam (Christer Wikmark), kuplināt kādu Ziemsvētku dievkalpojumu
ar solo dziesmām. Tā kļuva par tradīciju, un ar laiku Kristers pieaicināja klāt dažus draugus
dziedātājus no Stokholmas latviešu kora – saprotams arī Ievu – tā izveidojot ansambli.
Mūsu sastāvs ir diezgan dažāds, no mazas grupiņas līdz ansamblim apm. 15 cilvēku sastāvā.
No ansambļa arī rodas mazākas kopas, gan solisti, gan dueti, gan kvarteti – pēc vajadzības!
Dziesmu izvēlē saprotams dziesmas ar garīgu saturu būs pirmā vietā, jo ļoti bieži dziedam
baznīcās. Gribam arī dziedāt latviešu valodā, un tāpēc galvenokārt dziedam latviešu
komponistu darbus. Kristers vēlas izcelt mazāk dzirdētu klasiku, kā arī mūsdienīgās
kompozīcijas. Ar laiku Kristers arī pats sācis komponēt, īpaši pievēršoties Zviedrijas latviešu
dzejniekiem Andrejam Eglītim, Veronikai Strēlertei un Jurim Kronbergam. Kristers ir drosmīgs
un prasīgs komponists un vadītājs, un mēs ansambļa dalībnieki cenšamies sekot viņa
piemēram – dziedot pirmkārt ar prieku un iedvesmi, bet arī ar muzikālu izteiksmi un teksta
izpratni.
Iespēju paplašināt repertuāru mums vēl dod sadarbošanās ar lieliskām Stokholmas latviešu
mūziķēm, piem. Ivetu Cālīti un Annu Petraškeviču.
Dziedam galvenokārt dievkalpojumos, Stokholmā, bet arī citās Zviedrijas pilsētās, kad latviešu
draudzes mūs aicina.
Bez dievkalpojumiem, esam uzstājušies Stokholmas latviešu kora 70 gadu jubilejā un veidojām
arī koncertu Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda jubilejas svētkos 2017. gadā.
Šopavasar braucām īsā turnejā uz Latviju, vispirms koncertējot Klāras baznīcā, Stokholmā.
Stokholmā, Rīgā, Sv. Pestītāja baznīcā, Alūksnes kultūras namā un Opekalna baznīcā, mūsu
programmai izvēlējamies komponistus Tālivaldi Ķeniņu, Ādolfu Ābeli, Albertu Jērumu, Andri
Vītoliņu un Pāvilu Johansonu, kas visi darbojas trimdā. Klasiku šoreiz pārstāvēja Alfrēds
Kalniņš. Atskanēja arī pēckara meistari kā Jēkabs Graubiņš, Pēteris Vasks un Gundega Šmite.
Abu beidzamo darbus izpildīja mūsu augšminētās mūziķes.
Dziedājām arī vairākus Kristera darbus.
Gribam izcelt Ievas Graufeldes nozīmi mūsu ansamblim: Bez viņas krustmātes lomas viņa arī
visus šos gadus ir bijusi mūsu “menedžere”, visu kārtojot un sarunājot un arī dodot Kristeram
daudz mūzikālas iedvesmes, sagādājot notis.
Bez Stokholmas draudzes atbalsta mūsu šī pavasara koncerti gan Stokholmā gan Latvijā
nebūtu bijuši iespējami. Mīļš paldies jums par nepārtraukto un sirsnīgo labvēlību!
Laine Lasmane Wikmark

Fotogrāfijā Latvijas braucēji, no
kreisās:
Ilze Zvejnieks, Ieva Graufelde, Laine
Lasmane Wikmark, Pēteris
Kancāns, Christer Wikmark.
Vairis Kalniņš, Laima Veigure,
Daiga Kivleniece, Yann Le Nestour,
Dace Lagerborg, Ieva Zālīte.
Priekšā: Anna Petraškeviča, Iveta
Cālīte
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Stokholmas Latviešu koris
2018./2019. gada sezonā
Kad pagājušā gada augusta beigās koris atkal
pulcējās nākamajam dziesmu cēlienam, tikko
ar panākumiem bijām aizvadījuši Rīgas
Dziesmu svētku sezonu. Priekšā nākamā –
Latvijas simtgades sezona. Kā svinēsim? Kur
piedalīsimies? Stokholmā? Rīgā?
Pirmā uzstāšanās svētku ietvaros bija 10.
novembrī Zviedrijas latviešu veltījuma koncertā
Latvijas simtgadei ”Zvaigžņu sega”. Jau pēc
dažām dienām kravājām ceļa somās gan
tautas-, gan balles tērpus. Uz Rīgu! Ar
sadraudzības kora ”Jubilate” gādību mūsu korim tika dota iespēja koncertēt Latviešu biedrības
nama nu jau tradicionālajā Latvijas labdarības ballē 17. novembrī. Pirms pusnakts kopā ar citiem
balles dalībniekiem devāmies uz Brīvības pieminekli, lai pulksten divpadsmitos paši pirmie ar
ziediem un dziesmām tur sveiktu Latviju simtgadē.
18. novembra pēcpusdienā jau bijām LU aulā un kā viens no ārvalstu koriem papildinājām vīru
koru skanējumu maestro Edgara Račevska izlolotajā dižkoncertā ”100 vīri Latvijai”.
Šī gada pirmā puse pagāja mūsu Sandras vadītajos intensīvajos mēģinājumos, lai atkārtotu jau
zināmas, bet it īpaši – lai iemācītos ne vienu vien pavisam jaunu dziesmu. Jūnija vidū Dublinā mūs
gaidīs ELKS!
Laikam taču taisnība, ka gandrīz vai katru
gadu kaut kur pasaulē notiek latviešu
dziesmu (dziesmu un deju, kultūras ...)
svētki. Mīļam bērnam daudz vārdu.
Tā arī šogad. Vispirms tātad ELKS II – otrie
Eiropas latviešu kultūras svētki Īrijā.
Stokholmas latviešu kori pārstāvēja ap
trīsdesmit dziedātāju, un mēs piedalījāmies
no visas sirds! Dziedājām ne tikai
Lielkoncertā, bet arī krodziņos un gluzi
spontāni pat dzelzceļa stacijā, klavieru
pavadījumā!
Bet arī tas vēl nebija viss. Jūlija sākumā kora dalībnieki, kurus
šoreiz saprotamu iemeslu dēļ gan pārstāvēja tikai trīs soprāni,
devās pavisam tālā ceļā – uz Toronto. Arī tur notiekošie XV
dziesmu svētki Kanādā noritēja Latvijas simtgades zīmē ar saukli:
"Viena dziesma, viena deja... viena tauta!". Atkal baudījām to īpašo
kopības sajutu, kas zināma vien tiem, kas kaut reizi ir bijuši
dziesmu svētku dalībnieku pulkā. Tad nodziedāt veselu koncertu
netraucē pat arēnā pēkšņi nodzisusi gaisma. Jo diriģentiem ir balti
krekli, bet koristiem – mobilo telefonu gaismiņas ...
Nu esam šeit – 2019. gada rudenī un jaunas sezonas sākumā.
Tuvojas 2020. gads un Stokholmas latviešu kora 75. gadadiena.
Lai skan!
Dace Lagerborg
Stokholmas latviešu kora valdes locekle
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TDK “Zibenītis” gatavojas 5 gadu jubilejas koncertam un atskatās uz
notikumiem iepriekšējā deju sezonā.
TDK “Zibenītis” var lepoties ar pagājušajā sezonā
paveikto un piedzīvot.
Aprīlī rīkojām ikgadējo deju nometni, divu dienu garumā,
kurā kā ierasts bijām aicinājuši pieredzējušus pedagogus
no Latvijas. Šī gada nometnē pirmo reizi piedalījās ar
TDK “Zibenītis” jaunieši, kuri savu darbību uzsāka
Jolantas Strazdiņas vadībā 2018.gada decembrī.
2019.gada 25.maijā, nu jau otro reizi,uzstājāmies
Uppsalas karnevalā, šei pat Zviedrijā. Šī uzstāšanās
bija pirmais koncerts jauniešu sastāvam. Pasākums bija izdevies un jauniešiem pirmā pieredze likās
aizraujoša, jo īpaši danču lekšana ejot gājienā. Šī gada 13.-16.jūniju mēs aizvadījām Īrijā, Dublinā, kur
norisinājās otrie Eiropas latviešu kultūras svētki (ELKS 2). Pasākums kopumā radīja daudz pozitīvas sajūtas.
Bija aizraujoši atkal satikt jau iepazītus tautiešus un veidot jaunas draudzības. Kopā dejot uz vienas skatuves,
dziedāt līdzi korim, folkloras kopām un lekt dančus Īru krodziņos. ELKS 2 bija īpašs arī ar to, ka mūsu vadītāja
Jolantai Strazdiņai bija tas gods būt ELKS 2 lielkoncerta deju virsvadītā- jai. Kā arī mums tika tas gods un
prieks izdejot lielkoncertā mūsu vadītājas deju “Ar dzimtenes sveicienu”. Jūnija izskaņā mēs kopā ar citiem
latviešiem Zviedijā svinējām Jāņus, mākslinieces Kristīnes Lagzdas-Haapanen izlolotā ”Saulgriezu nedelas
nogale” Lestringe ar daudzpusīgu programmu, kur divus koncertus sniedzām arī mēs TDK “Zibenītis”.Sezona
tika noslēgta neierasti vēlu un ar vērienu, jo 3.-7. jūlijā mēs pirmo reizi piedalījāmies Toronto Dziesmu un deju
svētkos Kanādā, kur svinējām latvietību, draudzību un dejas spēku. Svētkos piedalījās apmēram 1000
izpildītāju. Izbaudījām arī fantastiski aizraujošo, skaisto Kanādu un apbrīnojām Niagāras ūdenskritumu.
Jauno sezona atsākām jau 17. augustā ar koncertu Rimbo dagen. Pasākumā piedalījāmies un dejojām jau
trešo reizi. Šobrīd gatavojamies ikgadējam pasākumam Zviedrijā – Baltikumdagen 14.septembrī, kur
svinēsim vienotību starp Baltijas valstīm. Jaunās sezonas lielais lolojums būs mūsu pašu 5 gadu
jubilejas koncerts, kurš notiks 2019.gada 05.oktobrī Eggeby gård 1 163 62 Stockholm
Sverige. Koncertā ar mums kopā uzstāsies arī jauniešu sastāvs un mazie skoliņas bērni, kā arī deju kopas no
citām valstīm. Varam jau paziņot, ka tie būs draugi no Somijas, Lielbritānijas un kādu vēl paturam noslēpumā.
Pēc bagātās koncerta programmas visi varēs izdejoties ballē ar dzīvo mūziku. Muzicēs Artis Neilands un
mūziķi no Latvijas. Pasākuma un balles laikā darbosies tirdziņš ar labumiem no Latvijas. Pasākuma afiša tiks
publiskota tuvākajās dienās. Visi laipni aicināti!

Vasara Sanbijā
Kas? Mūsu komanda- 22 sākumskolas vecuma bērni: 19- lielākā vai mazākā mērā saistīti ar
Meirānu Kalpaka pamatskolu, 2- cieši saistīti ar Sandbiju, 1- Sandbijas „eksperts” ar daudzu gadu
stāžu, 7 pieaugušie- 4 skolotājas (viss vienā- uzklausīt, samīļot, atbalstīt, paskaidrot, palīdzēt,
pamācīt, sabārt, izārstēt, iedrošināt- uzdevums ne no vieglākajiem), 2 pavārītes- kam jāprot ne tikai
garšīgi un lielos daudzumos gatavot, bet arī saplānot.
Kad? Visskaistākajā un saulainākajā vasaras mēnesī- jūlijā.
Cik ilgi? Vienam tā šķiet vesela mūžība, ko pavadīt bez savas ģimenes, ierastajiem mājas
darbiem, citam- jautrs un ātrs piedzīvojums svešā zemē, bet matemātiski- 3 nedēļas.
Kur? Sandbijā. Otrās lielākās Zviedrijas salas
Ēlandes dienvidos. Sarkanas mājiņas ar baltiem
logu rāmjiem, Zviedrijas karogs pie katras, un
smaidoši cilvēki, kas mums, gluži kā seniem
paziņām, uzsauc: Hei, hei!” Fantastisks skats- zila
jo zila Baltijas jūra un tajā veldzi meklē raibaļu
bariņš. Mēs tās nosaucām par „jūras govīm”.
Ar ko? Vispirms 3 stundas ar firmas „Ceļavējš”
autobusu, tad 17 stundas ar prāmi „Romantika”, tad
vēl 6 stundas ar firmas „Tomas buss” autobusu.
Pāri gandrīz 7km garajam Ēlandes tiltam. Un
vēlreiz tas pats- atceļā.
Turpinājums 9.lpp
2019.g. septembrī

8

Ko darījām? Lietas, kas piedienas īstam vasaras
brīvlaikam: apvienojām lietderīgo ar patīkamo.
Mācījāmies sakārtot savu istabu, palīdzējām virtuves
darbos, šķirojām atkritumus, uzkopām Sandbijas
muižas teritoriju.
Spēlējām dažādas spēles, no kurām pirmajā vietā gan futbols kopā ar kaimiņu bērniem. Likām
galvā ķiveres, sēdāmies uz velosipēdiem un devāmies baudīt sauli, vēju un jūru, cik nu kuru reizi
tālu paši bijām iedomājuši. Bērniem, kas dzīvo 230km attālumā no jūras šis bija īpašs
piedzīvojums. Daudzi atzina, ka pie jūras Latvijā bijuši tikai pāris reizes. Bet te- katru dienu- jūra.
Neaizmirstams piedzīvojums bija Kalmāras pilī veicamie uzdevumi kopā ar mūsu asprādīgo gidu
Jāni Čīmu, piemēram, cīņa ar žurkām, pūķi un Melno bruņinieku. Kad uzdevumi veikti, notika
svinīga ceremonija, kad, atbilstošos tērpos ģērbti, bērni tika iecelti augstdzimušo kārtā, kļūstot par
bruņiniekiem, prinčiem un princesēm. Savukārt, par mušu, skudru, spīļastu un citu kukaiņu
dzīvi sarunājāmies ar vācu dabas pētniekiem. Pie vietējiem amatniekiem Gordbijā iemācījāmies
izlocīt svečturus, bet pašu organizētajās meistarklasēs apgleznojām akmeņus, gatavojām
karodziņus jubilāru virtenēm, zīmējām jocīgus zvērus un daudz ko citu. Visvairāk smējāmies un
draiskojāmies pidžāmu ballītē par godu mūsu gaviļniekiem. Mācījāmies lielo dzīves mākslusaprasties ar līdzcilvēkiem, mēģinot neaizvainot un neaizskart. Raimonds, puisis, kurš katru vasaru
pavada Sandbijā, lieliski iejutās gida lomā, jo īpaši, pastāstot par blakus esošo baznīcu, kurā katru
vakaru pulksten sešos automātiski ieskanējās zvana skaņas un kurā pēdējā svētdienā pulcējāmies
svētbrīdī, ko vadīja divas sirsnīgas Zviedrijas latvietes- Daina Fītiņa un Edda Laiviņa. Sniedzām
koncertu veco ļaužu pansionātā. Pieturējāmies arī mēs pie sava veida tradīcijām- pateicības
dziesmas pirms brokastīm, pašu vadītas rīta vingrošanas, vakara pasaciņas un savas
dienasgrāmatas veidošanas, ko kā īpašu atmiņu albūmu izveidoja katrs nometnes dalībnieks.
Kā? Vecāki- nobijušies un neziņā, kā manam bērnam 3 nedēļas bez manis svešumā klāsies. Par
laimi mūsdienās visur var pabūt ar interneta starpniecību un visus jaunumus var uzzināt whatsappā,
tāpēc nevar teikt, ka dzīvojām kā uz neapdzīvotas salas, bez sakariem ar ārpasauli, gluži otrādivecāki dzīvoja līdz ar mums. Skolotāji- gatavi uz visu, gatavi jebkurai dzīves situācijai, jo vislielākais
spēks ir komandā.
Kam? Paldies tiem labajiem cilvēkiem, kas mūs ar Dieva ziņu tieši īstajā brīdī uzmeklēja: mācītājai
Ievai Graufeldei, zviedru labdarības nodibinājumam “Lettiska Hjälpinsamlingen”, Lubānas novada
pašvaldībai, kas sedza transporta izdevumus Latvijā. Visiem, kas finansiāli un materiāli atbalstīja, lai
sagādātu tik daudz patīkamu un pārsteigumu pilnu brīžu mums, vienkāršiem lauku bērniem- varbūt
pat kāds to nosauks par visneaizmirstamāko vasaru savā mūžā.
Kāpēc? Jo dalīties, tā ir svētība. Dalīties ar to, ar ko esi bagāts, kā tev pietiek un mazdrusciņ pāri
paliek- dalīties iespējās, zināšanās, mīlestībā, priekā.
Mūsu piedzīvojumus vizuāli apskatāmi skolas mājas lapā: www.meiranukalpakapsk.lv.
Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce
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Latviešu bērnu nometne Ēlandē

Ints Ivanovskis

Laika mašīna – tā mēs dēvējam latviešu bērnu nometni Ēlandē. Ar šo laika mašīnu var ceļot dažādi –
kādu tā aiznes mīļās atmiņās, citiem tā ir iespēja apstāties laikā.
Mums visiem laiks nometnē izplešas un sevī pēkšņi satilpina ļoti daudz. Vakaros, daloties ar dienā
piedzīvoto, reizēm jābrīnās - vai tas bija vēl tikai šorīt? Vienā nedēļā var piedzīvot un iekrāt iespaidus
veselam gadam – līdz nākamajai nometnei.
Šogad nometnes dalībniekiem bija jāļauj vaļa savam iekšējam māksliniekam. Bērnus iejūsmināja
gleznošana bez otas pieskāriena pie audekla, tā saucamā aktīvā krāsošana. Krāsa uz audekla bija
jāšļaksta, jālej vai jāpilina, veidojot darbus Kandinsky un Pollock stilā. Tā bija īsti jautra padarīšana, un
rezultāts brīnišķīgs. Jauno mākslinieku darbus varējām apskatīt vernisāžā nometnes beigās, un darbiem
bija arī kārtīgu mākslasdarbu cienīgi nosaukumi: Sniega vulkāns, Abstrakts, Cita pasaule, Krāsu
šļakatas, Saulriets, Krāsainā princese.
Ne tik futūristiska bija trauku apgleznošana. Par zombijiem lielāka piekrišanas bija puķēm un tauriņiem.
Lielākām ģimenēm servēšanas šķīvja apgleznošana izvērtās par ietilpīgu darba procesu.
Pa nedēļu bērni sagatavoja filmiņu “Zombiju apokalipse”. Deniels, animäacijas pasniedzäejs no Rīgas,
rādīja un mācīja, kā veidot stāstu, atdzīvinot zīmētās figūriņas un iedodot tām savu balsi. Bērni paši
zīmēja varoņus, kustināja, ierunāja un iespēlēja skaņas. Prieks, ka bērni apgūst māku stāstīt stāstus.
Kamēr vieni darbojās ar filmas gatavošanu, otri taisīja leļļu teātri, kurā ikdienišķi priekšmeti, ieguvuši
papīra kājas, plastmasas acis un matu sprogas, dalījās ar savām sajūtām par Latviju un, dziedādami,
devās uz mežu cept desas, izvairīties no ugunsgrēkiem un baidīties no vilkiem.
Nometnes jaunākais dalībnieks bija trīs gadus vecs, un vecākais jaunietis bija septiņpadsmit gadu vecs.
Līdz ar to ikdienas notikumi aptvēra gan piena zoba izkrišanu, gan fotokameras iestatījumu apgūšanu.
Nodarbībās, neraugoties uz vecuma atšķirībām, visi varēja piedalīties atbilstoši varēšanai un gribēšanai.
Brīžos, kad bērniem bija atelpas brīdis no nodarbībām, lielā cieņā bija galda spēļu spēlēšana.
Nometnē parasti ir divi kāpumi – viens ir pārgājiens un otrs ir noslēguma vakars. Šogad bērni devās
pārgājienā, lai atrastu pazudušās dziesmas, kas bija izsprukušas no dziesmu grāmatām. Krišjāņa
Barona mazmazmazdēls Kristaps Barons sūdzēja savas bēdas bērniem un lūdza palīdzēt atkal
atrast dabā izkaisītās dziesmas. Bērni spara pilni ķērās pie uzdevuma, un ar Dainas Skapes viedtālruņu pavadones - palīdzību visas dziesmas atrada un salika atpakaļ dziesmu grāmatās. Dažām
atrastajām dziesmām bija sajukuši vārdi, citai piesprucis klāt nepareizs piedziedājums, vēl kādai visi
panti apgriezti kājām gaisā. Viss tika izlabots un sakārtots, kā nākas. Pa ceļam atrasto bēdu bērni arī
zināja, kur likt. Par to bija patiess prieks.
Nometnes noslēguma vakars iesākās ar vernisāžu, kad, siera un vīnogu uzkodas baudot, bērni un
pieaugušie varēja spriest par aktīvās krāsošanas darbiem, darbiem linogriezuma tehnikā un batikošanas
krāsainajiem rezultātiem. Vēlāk visi tika aicināti uz teātra izrādes skatīšanos, tad Zombiju apokalipses
filmas skatīšanos (popkornu izdalīja zombijs!) un pēc tam pagalmā zem varenās kļavas tika baudītas
vakariņas. Vakariņu gaitā tika izdziedātas atrastās un sakārtotās dziesmas, tika rādīti dažādi talanti un
varēšana, līdz iestājās krēsla.. Laika mašīna pamazām bija piebraukusi pie dienas, kad ceļojumu koferī
jāsaliek jaunradītie darbi, nosmulētās drēbes, jaunās atmiņas un jādodas mājās. Kādam uz Islandi,
kādam uz Latviju, kādam uz citu pilsētu Zviedrijā. Līdz citam gadam...
2019.g. septembrī
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Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes
studējošie jau trīsdesmito reizi dodas studiju
praksē uz Zviedriju

1989. gadā Sandbijas mācītājmuižā, vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas, ieradās
studējošo grupa, lai iepazītu Zviedrijas baznīcas darbu klātienē. Pirmos divus gadus
mācītājs Juris Ozoliņš sarunāja un organizēja tikšanās. Sākotnēji praktikums bija
paredzēts, kā Latvijā dzīvojošo mācītāju apmācības seminārs, lai klātienē vērotu
Rietumeiropas baznīcās notiekošos procesus. Vēlāk uz Sandbiju, Ēlandes salā devās
reliģijas un ētikas skolotāju grupas, lai tuvāk iepazītu ne tikai reliģiju mācības pasniegšanas
veidus, bet daudz pamatīgāk iepazītu Zviedrijas izglītības sistēmu, tās iekļaujošās
kompetences un veidotu kristīgās izglītības saturu Latvijā.
Turpmākos gados un arī šogad uz Sandbiju dodas Teoloģijas fakultātes studējošie, kuriem
šī prakse iekļaujas praktiskās teoloģijas studiju kursā. Teoloģijas fakultātes profesore Laima
Geikina, kura jau piecpadsmito reizi vada studējošo grupu saka: “Šāda veida prakse sekmē
mūsu personības transfomāciju (metanoia) kā arī rada apstākļus iegūt demokrātijas,
atvērtas un iekļaujošas sabiedrības pieredzi. Manā acu priekšā ir mainījušies cilvēku
priekšstati par norisēm izglītībā, baznīcas praksē un attieksmē vienam pret otru. Paldies
Zviedrijas ev.-luteriskajai baznīcai un personīgi Ievai Graufeldei! Ar jūsu atbalstu Latvija top
cilvēcīgāka!”
Desmit dienas, ko studējošie pavada Zviedrijā ir darba piesātinātas. Studējošie apgūst kā
sociāli karitatīvo darbu un sociālo aprūpi hospisā, gerontoloģijā un slimnīcās kopumā, tā arī
apmeklē izglītības iestādes. Vēro darbu ar bēgļiem un citām atstumtajām grupām, kā arī
pastorālo darbu Zviedrijas baznīcas ietvaros.
Ikdienas darbā semināra ietvaros par mentoriem strādā Zviedrijas latviešu baznīcas
prāveste emerita Ieva Graufelde un Vācijas latviešu baznīcas mācītājs Rinalds Gulbis. Kā
atzīst R.Gulbis, tad Sandbijas semināra laiks ļauj studējošajiem pasauli ieraudzīt citām
acīm, vērot pilnvērtīgas un nostiprinātas sistēmas to darbībā. Šai laikā gūtās iemaņas
noteikti nav apgūstamas teorētiska kursa ietvaros.
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Meditācijas
vakari rudens
un ziemas
novakarēs
notiks
4.oktobrī
1.novembrī
17.novembrī
6.decembrī
Par vietu un laiku ziņosim elektroniskajos
saziņu tīklos.

Šogad turpināsim Ziemassvētku Dāvanu
akciju. Saziedotās dāvanas dosies pie
Latgales maznodrošinātām ģimenēm.
Lūdzu saiņojiet kompakti, lai varam
aizvest pēc iespējas vairāk dāvanu.
Draudzes mācītājs:
Kārlis Žols
Slokas iela 48a-39 Rīga,
LV-1007
Tālr.: +371 2663 50 35
karliszols@gmail.com
Draudzes priekšsēde un
“Draudzes ziņas” sastādītāja:
Inta Meiere
Nelsonstigen 1
134 36 Gustavsberg
Tālr. 0769426690
inta.meiere@yahoo.com

Svarīga informācija
Pēdejos gados ”Myndigheten för Statligt Stöd till
Trossamfund”
ir strauji samazinājuši ilggadīgo
atbalstu mūsu sešām draudzēm Zviedrijā, jo
nesasniedzam pieprasīto locekļu (registrerade och
betjänande) skaitu, 3000 personas. 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.
Anketa izrakstīšanai arī atrodama mājas lapā
www.draudzes.se
zem
«Draudzes»
un
“Reģistrācijas ankete”.
Daži ir piemirsuši samaksāt 2019. gada draudzes
nodevu. Lūgums 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. Esiet vienmēr mīļi
gaidīti dievkalpojumos un sekojošo sadraudzību
pie kafijas galda.

Pļaujas svētku dievkalpojums
svētdien 6. oktobrī plkst. 14.00
Somu baznīcā (Finska kyrkan),
Vecpilsētā

Draudzes kasiere:
Elita Veide
Kållared Ekeberg
511 92 Örby
Tālr. 0762139935
Elita.veide@gmail.com
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. septembrī

Dievkalpojumu vadīs mācītājs
Kārlis Žols,
Pēc dievkalpojuma draudzes namā
kafijas galds un loterija.
Lūdzu ņemt līdzi loterijai
laimestu ziedojumu.
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