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Stokholmas latviešu ev. lut. draudze

Draudzes ziņas
Nr. 138

Ceļojot  2021. gadā ar labiem draugiem!  
Nesen arvien dziļāk esam jutuši, cik pietrūkušas iespējas ceļot, satikt 

radus, ar draugiem radīt jaunas atmiņas.  Vēl, šķiet, būs jāgaida laiku, kad 
bez liekām rūpēm un bailēm varēsim doties tālumā.  Starplaikā, aicinu doties 
Dieva un cits cita tuvumā!  Nezināmā nākotnē dodoties, der zināt, kas Tas, 
kas mūs vada, Vissvētais un Labais Dievs tiešām zina, ko dara!  Dievs arī 
savā darbā iesaista citus, kas kā draugi līdz dodas, mūs  iedvesmo un 
aizsargā, kādreiz brīdinot izvairīties no tā, kas nenes svētību. 
Cik jums draugu?  Vai katrai dienai vajag jaunus?  Protams, ka nē, bet katrai dienai Dievs caur saviem 
vārdiem dāvina iespēju pavadīt laiku gan ar seniem draugiem, gan ar pavisam jauniem. Ir tie Bībeles 
stāsti vai teksti, kas ir kā seni draugi!   Vārdus zinām gandrīz no galvas!  Ir citi, ar kuŗiem daloties 
aptveram, tos nekad neesam lasījuši!  

Aicinu pavadīt katru no 2021. gada 365 dienām ar kādu no Bībeles labiem draugiem!  Tie, kā 
enkurs, var dāvināt drošu patvērumu, vai kā spārni, mudināt mazliet augstāku mērķus sev uzstādīt, 
mazliet vairāk uzticēties, pat sapņot, “lidot” pāri ik dienas rūpēm un raizēm. Šie lasījumi atklās, cik 
ārkārtīgi dažādos veidos un caur tik atšķirīgiem cilvēkiem un notikumiem Dievs runā uz mums.  

Katrai dienai iedalīts viens teksts, kas iepazīstina ar kādu draugu no Bībeles.  Pievienoti arī 
jautājumi, kas spontāni radās.  Tie lai veicina pārdomāt tekstu no citas perspektīvas.  Ik pa divām 
nedēļām tiksimies Zoom, lai pārrunātu pagājušo divu nedēļu lasījumus!  Manu Zoom aicinājumu 
uzliksim  lelbpasaule.lv un Facebook lapā.  To arī izsūtīsim visiem garīdzniekiem un draudžu 
priekšniekiem/priekšniecēm.  Varat izvēlēties tikties piektdien,  15. janvārī , 10:00 no rīta vai arī  6:30 
vakarā pēc Čikāgas laika.  Ceru, ka šie divi laiki dotu iespēju daudziem piedalīties gan ASV, gan 
Eiropas, gan Austrālijas māsām un brāļiem. Pārrunas būs neformālas.  Kopā varēsim izlemt, vai 
jāmeklē labāki laiki, vai nē.

Kādreiz visdziļākās un patiesākās pārrunas rodās kopā ceļojot.  Lai tā arī notiek mums kopā 
dodoties nākamā gada ceļojumā.  Kā pavadīsim laiku gaidot iespējas atgriezties dzīves ritmā?  Mums 
dots neizsīkstošs miera, gudrības, patiesības un taisnības avots, visos apstākļos.
Reiz Kristus mācekļiem prasīja, vai viņi domā prom doties no Viņa, kā citi bija  darījuši.
Jāņa Ērmaņa vārdi atspoguļo mācekļu atbildi:   
Pie kā mēs, Kungs, gan iesim, Kur laimi meklēsim? Vai māņiem pakaļ skriesim?
Vai gudros jautāsim? Tik Tavi vārdi rādīs Mums spēku, dzīvību!
Tie dzīves ceļā vadīs Un sniegs mums svētību!
Dodamies!  2021. gadā lai Viņa vārdi sniedz mums svētību!
Jūsu 
+ Lauma
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JAUNS GADS, JAUNA PAMOŠANĀS

Mīļie draugi!

Šo gadu vēlos sākt ar vārdiem, kas man škiet, 
varētu būt piemērots vadmotīvs, šķērsojot laika
loku robežu: “Turklāt jūs esat apjautuši šo brīdi,
ka ir pienācis laiks mosties no miega” (Rom. 13:11).

Ko vēlēt mums gadu mijā? Jāsaka pavisam atklāti, ka īsti neticu kādu savstarpēju vēlējumu 
spēkam, jo domāju, ka liela daļa no tā ir tikai pieklājīgas frāzes, un no mums katra paša ir 
atkarīgs, kā veidojam savu dzīvi, savas attiecības, savu laika piepildījumu, kā veicas mūsu 
darbi. Protams, domām, izteiktiem vārdiem arī ir spēks, bet ir nepieciešama enerģija, 
apņēmība, konkrētas darbības, kas to padara par realitāti.
Jā, šajā gadā esam vairāk sapratuši, cik svarīga ir mūsu veselība – bet, es teiktu, ne tikai 
fiziska, bet arī garīga veselība arī  - un vispirmām kārtām veselība kā Veselums (tas, kas 
angliski tiek saukts vārdā Wholeness). Un, lai gan vīrusus, pandēmiju un daudzas citas likstas 
nevaram kontrolēt, tomēr no garīgas veselības veidojas fiziska veselība un otrādi. 
Bet, patiesi, ko nozīmē būt veselam? Patiešām Veselam… Esmu sastapis cilvēkus, kas lielā 
vecumā un ar smagām diagnozēm ir Veseli. No otras puses, ir taču fiziski veseli cilvēki, kuru 
iekšējā būtība ir tālu no Veseluma. 
Aizgājušais gads mums ir parādījis, ka, lai cilvēks būtu Vesels, vienai no tam nepieciešamajām 
mūsu iekšējām kvalitātēm ir jābūt spējai adekvāti uztvert sevi un savu vidi, nedzīvot pagātnē, 
un arī neskriet nesagatavotiem uz priekšu ar ilūzijām, nepadomājot par savu darbību sekām. 
Kas mums ir nepieciešams Jaunajā gadā? Bez visa pārējā, ko varam vēlēties ārējā dzīvē, 
domāju, ka mums kā sabiedrībai ir nepieciešams būt iekšēji gudrākiem, iekšēji nomodā, un, 
man šķiet, nevis vairāk noslēgtiem, bet dvēseliskā nozīmē gluži pretēji – atvērtākiem. Tas viss 
kopā nozīmē – Veselākiem (vēlreiz atgādinot angļu vārdu Wholeness) .  
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Protams tas nepieciešams arī man pašam kā indivīdam, sabiedrības daļai, kā cilvēkam 
attiecībām. 
Pasauli aizgājušajā gadā ir vienojušas bailes. Pasaule azvadītajā  gadā ir daudz runājusi 
un domājusi par nāvi, un par to, kas ir spēki, kas nes nāvi. Mēs esam skaidrāk 
apzinājušies nāves tuvumu – ne tikai no Covid19, bet arī no citām kaitēm, vardarbības, 
nepareizas politikas, ignorances, nespējas atbildēt uz pasaules izaicinājumiem –
politiski, ekonomiski, ekoloģiski: visās esības dimensijās, kur ārējās darbības aizsākas 
mūsu iekšējā pasaulē.
Esam skaidrāk apzinājušies savas veselības un dzīvības apdraudējumus. Kādā 
pasaules daļā vairāk, kādā mazāk, bet cilvēku brīvības un iespējas, pie kurām bijām 
pieraduši, ir tikušas ierobežotas. Tajā pašā laikā esam tikuši aicināti vairāk ievērot, 
respektēt viens otra intereses, viens otra personīgo telpu tīri fiziskā nozīmē. Esam 
sapratuši (cerams!, ka) tik daudz no visām šīm iepriekš minētajām iepriekšējā gada 
iezīmēm ir veidojušās ne jau tikai nesen, bet sistemātiskas, ilgas mūsu – cilvēku 
attieksmes dēļ pret vidi, dabu, pašiem sevi.        
Tāpēc, lai vai kā, bet mums vsiem arvien vairāk šajā, Jaunajā gadā ir spēja būt nomodā, 
spēja redzēt dzirdēt, just – gan savu vidi, gan pašiem sevi – ne tikai savas egoistiskās, 
narcistiskās vēlmes un vajadzības, bet vajadzības, kas ir videi ap mums katru, zemei, 
dabai un līdzcilvēkiem. 
Aizvadītajā gadā esam daudz laika pavadījuši maskās. Un šķiet, ka tā vismaz kādu laiku 
vēl būs mūsu saskarsmēs. Padomāsim, ko šī mūsu laika iezīme mums māca? 
Apzinoties šīs prasības nepieciešamību šajā laikā, tomēr vismaz man šķiet, ka tam arī ir 
kāda simboliska nozīme. Šķiet, ka līdz ar masku valkāšanu uz mums skan jautājums: bet 
kas ir zem maskas, kas, kāda ir mūsu Seja? Seja, ko esam aizseguši, atstājot atklātas 
tikai acis – pašu nepieciešamāko mūsu kustībai un drošībai… Kāda ir mūsu katra paša, 
mūsu sabiedrības, mūsu kopienu, mūsu  dažādo sistēmu, mūsu pasaules seja? Vai tad, 
kad maskas vairs nebūs vajadzīgas, tā būs mainījusies? Kļuvusi gaišāka, skaidrāka…  
Kad cilvēks mostas, tā seja bieži ir samiegojusies, nesaprotoša, mazliet apjukusi. Man 
šķiet, ka tādi esam šobrīd daudzi mēs. Bet ir jāizkustas, jānokrata miegs, jāizberzē, 
jāizmagā acis ar svaigu ūdeni. Ar tādu apziņu iesāksim šo Jauno gadu! Tas pilnīgi 
noteikti nesīs kaut jaunu, vai arī ko jau aizmirstu...  Darīsim to, kas mūsu katra spēkos, 
lai iesākot šo gadu, arvien vairāk pamostos!

Visbeidzot, patiess, sirsnīgs paldies Stokholmas un arī Upsalas draudžu ļaudīm par to, 
ka tomēr arī šajā gadā esam varējuši būt kopā: iesākot gadu kopā dievkalpojumos, bet 
pēc tam kaut vai neklātienē!
Īpašs paldies visiem, kas atsaucās Stokholmas latviešu ev.lut. draudzes priekšnieces 
diakones electa Intas Meieres aicinājumam ziedot atbalstam Rīgas Kapseļu ielas bērnu 
sociālās aprūpes centram, kā arī Rites pagasta Ilzu draudzes maznodrošinātajiem 
bērniem. No Ilzu baznīcas pēdējā laikā nedēļas nogalēs ierakstu svētbrīžus video 
formātā, kurus ikviens visā pasaulē var redzēt sociālajā vietnē Facebook.  No 
Stokholmas draudzes locekļu un labvēļu savāktajiem līdzeļiem jau esam sagatavojuši un 
izdalījuši Ziemassvētku paciņas Rites pagasta maznodrošinātajiem bērniem. Par atlikušo 
summu esam plānojuši vasarā noorganizēt izbraucienus / nometnes pagasta 
maznodrošinātajiem bērniem, kā arī atbalstīt Kapseļu ielas socialās aprūpes centrā 
mītošos bērnus. Vēlreiz, sirsnīgs paldies Jums, mīļie draugi, par atbalstu tiem, kam 
patiesi nepieciešama palīdzība! 
Lai Dieva svētība lai ir ar mums ikvienu! Strādāsim, ticēsim, cerēsim, mīlēsim, domāsim, 
jutīsim – skatīsimies un klausīsies lai tā būtu!
Jūsu,
Māc. Kārlis 
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. Dievkalpojumu pārskats 2020.gada otrā pusgadā
Ved mani, Dievs un manas gaitas svētī, lai manas dzīves uzdevums nav velts;
(Finlandija, Dziesmu grāmatā nr. 401).

Stokholmas draudzē darbība šajā pandēmijas laikā ir ierobežota. Mums ir ļoti žēl, ka mācītājs 
Kārlis Žols nevar atbraukt no Latvijas, tomēr esam svinējuši mūsu dievkalpojumus pateicoties 
prāvestei emerita Ievai Graufeldei un mācītājam Dr. Normundam Kamergrauzim.

23.augustā, Kapu svētki 
Stokholmas meža kapos. 
Mācītajs Kārlis Žols atsūtīja tekstu 
un draudzes priekšniece, diakone 
elekta Inta Meiere pēc mācītaja 
Kārļa Žola norādījumiem to nolasīja
pie katra no trim kapu nodalījumiem. 
Par muzikālajiem priekšnesumiem 
rūpējās Inta Heimdal un Dace 
Balode. Liels paldies māksliniecēm!

Tālak sekoja kopīga sadraudzība
kafijas paviljona pagalmā. Piedalījās
15 cilvēku.

Foto Inna Petra 

4.oktobrī, Pļaujas svētku dievkalpojums, vadīja mācītājs Dr. Normunds 
Kamergrauzis. Svēto Rakstu tekstu lasīja Inese Gredzena. Par skaisto mūzikas skanējumu 
rūpējās lieliskais Trio Sandra Leja Bojsten, Dace Balode un Dace Lagerborg, pie ērģelēm Rūta 
Baumgarte. Sirsnīga pateicība!

Šī zeme Tava, Dievs, Jo Tu to radījis. Cik skaista tā ir veidota, kā mirdz un skan tur viss! 
Šī zeme pieder Tev, tā teic, cik varens Tu: Kalnu milzeņi, jūru plašumi pauž Tavu godību.

Pēc dievkalpojuma pulcējāmies pie kopīga kafijas galda somu draudzes namā. Šoreiz bez
tradicionālās loterijas, toties ar 16 klātesošajiem.
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31.oktobrī atzīmējām Mirušo piemiņas dienu,
kuru vadīja prāveste emerita Ieva Graufelde. Sirsnīga pateicība Ievai par izsūtītajiem 
uzaicinajumiem uz dievkalpojumu mirušo piederīgajiem. 
Ar muzikālo pienesumu visus priecēja Renāte Kļaviņa – vijole, pie klavierēm Sandra Leja 
Bojsten, pie ērģelēm Rūta Baumgarte, Svētos Rakstus lasīja Inta Meiere.
Pēc dievkalpojuma bija kafijas galds un 25 klātesošie.

Esam atvadījušies no

Benitas Strunkes
dzim. Lācis
* 1925. gada 1. novembrī, Ventspilī
† 2020. gada 28. janvārī, Stokholmā

Kārļa Grīnberga
* 1922. gada 13. augustā
† 2020. gada 4. februārī

Annas Karolīnes Gross
* 1995. gadā 3. martā Täby
† 2020.gada 7. martā Stokholmā

Ilzes Zīvertes
dzim. Dziļleja
* 1929. gada 30. decembrī, Rīgā, Latvijā
† 2020. gada 20. aprīlī, Tēbijā, Zviedrijā

Ainas Siksnas
* 1934. gada 3. jūnijā  
† 2020. gada 22.  jūnijā

Aizdedzam sveces pieminot
mūžībā aizsauktos

Jura Rūdolfa Kronberga
* 9. augustā 1946. gadā, Stokholmā
† 6. jūlijā 2020. gadā, Stokholmā

Ausmas Zvejnieks
* 1941. gada 24. martā, Rīgā
† 2020. gada 12 oktobrī,  Solnā

Lidijas Malvīnes Meijas
dzimusi Gerge
* 1922. gada 5. decembrī, Aucē
2020. gada 14. oktobrī, Ältā

Lara Strunkes
* 1931. gada 10. februārī, Rīgā
† 2020. gada 27 oktobrī, Stokholmā

Elzas Knops
dzimusi Gerge
* 1916. gada 1. janvārī, Latvijā
†2020. gada 30. oktobrī, Zviedrijā

Visu cieņu aizgājējiem
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18.novembrī, Valsts svētku dievkalpojums.
Šoreiz situācija bija neparasta. Ja vienmēr uz šo dievkalpojumu Stokholmā pulcējās vairāk kā 
200 cilvēku, tad šogad, ievērojot Zviedrijas valdības nosacījumus ievērojām 50 klātesošo 
maksimumu. Savlaicīgi tika izziņota pieteikšanās uz dievkalpojumu, ar nosacījumu, ka bez 
apstiprināta uzaicinājuma ierasties nevarēs. Interesenti pieteicās jau no pirmās dienas. Zinot, 
ka nav pieņemami, ja tikai nedaudzi var būt klāt, mēs nolemām pirmo reizi rīkot tiešu 
dievkalpojuma translāciju. Lai dievkalpojums būtu skatāms Youtube kanalā, katram 
pieņemamā laikā tika izveidota pastāvīga adrese Latviešu Evanģēliski Luteriskā baznīca 
Zviedrijā, kur arī turpmāk varēs skatīt citus digitālos dievkalpojumus. Sakarā ar slikto interneta 
savienojumu Somu baznīcā, dievkalpojuma translācija nebija planotajā kvalitātē, bet tai var 
sekot līdz. Dievkalpojumā bija klāt Latvijas valsts vēstnieks Zviedrijas karalistē Marģers 
Krams ar dzīvesbiedri.  Foto no draudzes fotogalerijas.

Dievkalpojumu vadīja prāveste emerita Ieva Graufelde
Pie ērģelēm Rūta Baumgarte
Tekstu lasīja diakone electa Inta Meiere
Karoga goda sardze: Kristaps Miķelsons, Olivers Lindholms, Oskars Kļaviņš, Arta Reine, 
Alise Kļaviņa, Anna Kļaviņa, Elizabete Musule, Sindija Musule, Inga Drudze
Kristera ansamblis: Dace Balode, Dženeta Vociša, Ieva Graufelde, Vairis Kalniņš, Pēteris 
Kancāns, Laila Prigorowsky, Ieva Reine, Inga Strante, Māris Uskāns, Laine Lasmane-Wikmark, 
diriģents Christer Wikmark
Kopā 48 klatesošie. 
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Ziemassvētku dievkalpojums
Tieši pirms Ziemassvētku laika bija spēkā Zviedrijas valsts nosacījums, ka drīkst pulcēties  
vienuviet ne vairāk par 8 personām, tādēļ darbojāmies ar digitālo tehnoloģiju. Lai varētu izjust 
arī mācītāja Kārļa Žola klatbūtni šai īpašajā laikā, dievkalpojums tika filmēts dažādās vietās -
Kārlis savu dievkalpojuma daļu ierakstīja Latvijā, muzikālos priekšnesumus un Svēto Rakstu 
lasījumu ierakstījām Stokholmā, Somu baznīcā. Agnese Blaubārde veidoja salikumu, kuru var 
redzēt mūsu Youtube kanalā Latviešu Evanģēliski Luteriskā baznīca Zviedrijā, sākot ar 24. 
decembri. Šai pašā sakarā - Kristera ansamblis  pulcējās uz mēģinājumiem Somu draudzes 
namā un baznīcā ierakstīja savas dziesmas. Šoreiz ansambļa satāvs - Ieva Reine, Dace 
Balode, Ieva Graufelde, Laine Lasmanis Wikmark, Christer Wikmark, Pēteris Kancans, Vairis 
Kalniņš, pie klavierēm Michael Waldenby

Bija arī plāns ” B ”. Ja gadījumā būtu iespēja pulcēties dievkalpojumam, tad mūsu mīļā Ieva 
Graufelde sagatavoja Ziemassvētku dziesmu krājumu, kuru mēs varētu baudīt sapulcējušies 
mūsu dievnamā, dziedot paši un klausoties šīs dievišķās skaņas īpašajā Ziemassvētku 
svētvakarā, bet tas gāja secen, jo tika ieviesti vēl stingrāki drošības nosacījumi.

Sirsnīgs paldies Agnesei un visiem 
dalībniekiem par ieguldīto darbu!
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.

Visu 2020.gadu, attiecīgi rīkojoties pēc Zviedrijas valsts ierobežojumu nosacījumiem, tika 
apmeklēti vai kontaktēti telefoniski mūsu vecākie draudzes locekļi, kurus mēs apmeklējam 
arī iepriekš.
Ja jums ir zināms kāds, kurš vēlas vairāk kontaktu ar baznīcu, lūdzu informējiet draudzes 
priekšnieci Intu Meieri.

Ar īpašu prieku gribu ziņot, ka Ziemassvētku akcija - ziedojums 
maznodrošinātajiem Ilzu draudzes locekļiem un Kapseļu ielas 
bērnunamam Latvijā ir šogad guvis jau lielākus apgriezienus. Par cik nebija iespēja 
doties uz Latviju ar dāvanām, tad organizējām finansiālu līdzekļu vākšanu. 
Tika ziedotas 24 650 kronas!!!
Līdzekļu sadale notika starp augstākminētajiem un dāvināšanas prieks tika uzticēts 
mācītājam Kārlim Žolam, Latvijā.

Sirsnīgi sveicieni Ziemassvētku 2. dienā!

Šodien ar Ilzu baznīcas saimnieku, kas arī 
būs Ilzu baznīcas  draudzes priekšnieks, 
Robertu Sarkani, apciemojām 
maznodrošinatās ģimenes Rites pagastā. 
Tika sagatavoti  dāvanu maisi ar plediem 
bērniem, kā arī ar Ziemassvētku 
saldumiem. Tos visus atdevām 9 
maznodrošinātām bērnu ģimenēm. Par šo 
iespēju milzīgs paldies Stokholmas 
draudzei un citiem ziedotājiem, no  
savāktajiem līdzekļiem (daļa no tiem), tika 
šīs dāvanas sagatavotas. Par atlikušo 
naudu vasarā, kad beigsies ārkārtas 
stāvoklis, plānojam vietējiem trūcīgajiem 
bērniem organizēt braucienu uz 
Zooloģisko dārzu un radīt dažas 
neaizmirstamas dienas, pavadot kopā –
Garīgi estētiskā nometnē. Par to ģimenes 
ir informētas un bērni ar nepacietību gaida 
šī brīža piepildījumu. Daudzi no šiem 
bērniem nekad nav bijuši ārpus grūtajām 
situācijām savās vecāku mājās. 

Sirsnībā,
Kārlis
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Ziemassvētku laikā sagaidām arī jauno gadu. Kamēr notika gaismošana tepat 
parkā domās atspīdēja Betlēmes zvaigzne, tā pēc kuras gudrie no austrumiem 
vadījās lai nonāktu pie jaunpiedzimušā, un ko atzīmējam Zvaigznes dienā. 
Kāda ir šī gada atklāsme jaunajā? Novēlu visiem, kamēr jaunais atklājas, 
veselību un mīlestību, eņģeļa prieku, gana degsmi, gudro neatlaidību, Jāzepa 
un Marijas ieklausību, Kristus bērna mieru un Dieva svētību 2021. gadā!
māc. Ieva

Ir pienācis laiks aizmirst pagātni un svinēt jaunu sākumu.
Ārā ar veco, iekšā ar jauno!
Lai Jaunais gads ir laimīgāks nekā iepriekšējais.
Novēlam visiem Jauno gadu bagātīgu ar mīlestību, prieku, siltumu un 
veselību.
Ingrīda un Andrejs Leimaņi

Sūtu draudzes locekļiem vislabākos 
novēlējumus Jaunajam Gadam. Ceru Corona 
izbeigsies un varēsim atsākt normālu tikšanos.
Gaišāku 2021. gadu visiem un darba prieku.

Ede Svarāne

Kapseļu ielas bērnunama vadītāja: Reiz pienāks diena, kad Kapseļu 
ielas namā nebūs neviena bērna.

Savulaik ILZE DZENE atstāja perspektīvu darbu Augstākajā tiesā un uzņēmās vadīt valsts 
sociālās aprūpes centru Rīga jeb tā dēvēto Kapseļu ielas bērnunamu. Par savu veikumu bērnu 
labā viņa 2020.gada rudenī izvirzīta Latvijas lepnuma gada balvai, ko arī viņa saņēma. Atrast 
atstātajiem bērniem ģimenes – to Ilze uzskata par sava darba galveno uzdevumu. «Šeit mīt 
bērni ar hroniskām slimībām, vairāki dienas lielāko daļu pavada guļus, ir pieslēgti pie dažādiem 
aparātiem. 
Jebkāda plaušu, bronhu slimība šiem bērniem būtu ļoti, ļoti bīstama,» Ilze paskaidro.
Pašlaik no divdesmit deviņiem bērniem, kas te mīt, tikai viens ir tiešām bārenis.
Pārējiem vecāki ir, taču viņiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, vai arī otrs 
variants – vecāki ir lūguši, lai bērna aprūpi veic institūcijā, jo bērnam ir smagi funkcionēšanas 
traucējumi.»
Nu jau gandrīz divus gadus katru mēnesi tiek organizēti Atvērtie pasākumi, lai uzrunātu 
potenciālās ģimenes un mazinātu aizspriedumus par šiem bērniem (tagad šie pasākumi 
notiek virtuāli, izmantojot ZOOM un Facebook).
Pagājušajā vasarā kopīgi prieki izpalikuši kovida dēļ, toties kopā ar kolēģiem un 
atbalstītājiem Ilzei izdevies īstenot citu vēl nebijušu projektu – bērnunama teritorijā ierīkot īstu 
siltumnīcu. «Gribēju, lai bērni redz, kā aug tomāti un gurķi. Problēma bija sagādāt stādus, jo 
budžets mūsu iestādē ir ļoti ierobežots.
Ar atbalstītāju palīdzību iestādījām tomātus, gurķus, salātus. Iesaistījās arī bērni paši – ravēt 
viņi īsti nevar, bet laistīja ūdeni ar tik milzīgu prieku! Man bija svarīgi, lai piedalās ne tikai tie 
bērni, kas var paši aiziet uz siltumnīcu, pasmaržot un noraut tomātu, – atvedām arī tos, kas ir 
ratiņkrēslā vai gultiņā. Bieži sabiedrībai ir maldīgs uzskats, ka šie bērni neko nesaprot, bet 
viņi saprot ļoti daudz!»
Kā tiks izmantoti Ziemassvētku ziedojumu līdzekļi no Zviedrijas varēsim lasīt LELBpasaulē 
Zviedrijas iecirkņa informatīvajā izdevumā, kuru plānots izdot š.g. martā.

Jaungada sveicieni!
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Ar labiem vārdiem
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainı̄tu sāpju stundu rūgtu;
lai dzı̄vot varētu mēs savādāk,
un vairāk debess svētı̄bas sev gūtu.
Ar gaišām domām
Ziemassvētki nāk,
lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu
lai saprastu – vien labestı̄ba māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
/K. Apškrūma/
Ir sācies jauns gads. Esam nosūtı̄juši 
un san̦ēmuši neaizmirstamus laimes 
vēlējumus un dāvanas. Piedzı̄voti 
savādāki svētki nekā parasti. 

Katrai dienai Jaunajā gadā,
Kā jaunam sapnim būt,
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt!

Daudz jauku domu
Jaunajā 2021.gadā vēl
Elizabete Musule

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu 
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu 
spēku.
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 
bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu 
cilvēku klātbūtne.
Optimismu, gaišas domas, radošas 
ieceres un izdošanos Jaunajā gadā
vēl Inta Meiere

Ieejot	2021.	gadā

1. Mozus grāmata (pasaules radīšana) 1:1-3

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija 
pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār 
ūdeņiem.
Un Dievs sacīja: ”Lai top gaisma.” Un gaisma 
tapa.

Arīdzan vecgada vakarā es ar vīru Jāni 
pārrunājām gada notikumus un ka mēs, 
neskatoties uz pandēmiju un brīvprātīgo 
pašizolāciju, esam bijuši pasargāti. 
Mums ir daudz par ko būt  pateicīgiem; būdami 
pensionāri neesam atkarīgi no darba 
ienākumiem, pārtiku un citas lietas varam pasūtīt 
internetā ar piegādi uz mājām, un mūsu meitu un 
mazmeitiņu rūpēšanos par mums. 

Šogad vakcīna pret koronavīrusu dod mums 
cerības uz gaišāku un labvēlīgāku gadu. Mēs 
vēlam Stokholmas draudzes locekļiem un 
atbalstītājiem labu veselību, sirds siltumu, 
dvēseles mieru un gaidīsim atkal gaismu!
Kristīne un Jānis Bergholci

Lai 2021. gads mums visiem būtu labvēlīgs
un dotu mums nepieciešamo pacie;bu, lai
sagaidītu brīdi, kad atkal varēsim ?k?es
klā?enē!
Ilze Zvejnieks

Sargā sevi pats un Dievs tevi sargās
Paliec, kur esi, bet sapņo pa trim
Un ik pa brīdim cel skatienu augšup
Piemiedz ar aci debesīm.
Gan jau viss norims un atmirdzēs saule
Izklīdīs mākoņu armādas un
Es atkal apskaušu tevi kā agrāk
Sagaidot  ielēkšu klēpī kā suns.

Laimīgu jauno gadu un rūpēsimies viens 
par otru.
Elīna Musule

Jaungada sveicienu vēlos 
izteikt Guntara Rača dzejā, 
jo tas tik precīzi atspoguļo 
to, ko cilvēki visā pasaulē 
piedzīvo un pēc kā ilgojas,  
kā arī par ko sapņo, vairāk 
vai mazāk, katrs no mums. 

Man gribētos  saglabāt 
Ziemassvētku prieku un mieru visu 
Jauno gadu. Lai ziedošana, palı̄dzı̄ba 
un mı̄lestı̄ba pret sevi un 
apkārtējiem būtu ikdienas parādı̄ba. 
Lai katram no mums, cik nu tas 
iespējams, iestātos sirds miers. 
Tāpēc šogad lai jūtamies kā Dieva 
rokās,pala̦ujoties un uzticoties 
vin̦am. 
Žēlo mūs un vadi! 
Pateicos, ka varu pala̦uties.

Inese Gredzena

Lai gaišas jūsu Jaunā gada
takas.
Lai prieks un saule tajās vietu
rod.
Lai rokas laba darīt neatsakās,
Sirds savu siltumu lai citiem
dod.
Uz tikšanos!
Mīļi, Inta Heimdal
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Pateicamies visiem, kuri ar lielu sirsnību piedalījušies mūsu
2020. gada darbībā!

Lai 2021. gads jums visiem būtu svētīts, veiksmīgs un labvēlīgs!

Sirsnīga pateicība visiem draudzes 
Valdes un Padomes locekļiem
Māc. Kārlim Žolam, prāv.em. Ievai Graufeldei, 
Inesei Gredzenai, Intai Heimdal, Andrejam 
Leimanim, Ingrīdai Leimanei, Intai Meierei, 
Elīnai Musulei, Elizabetei Musulei, Edei 
Svarānei, Vitai Viktorsonei, Anneli Zvejniecei 
un Ilzei Zvejniecei par ieguldīto veikumu visa 
gada garumā!

Izraksts no Stokholmas Latviešu ev. lut. draudzes
PILNSAPULCES protokola,
2020. gada 16. Februārī,  Somu baznīcas (Finska kyrkan) draudzes telpās.

11) Draudzes Padomes vēlēšanas
No darba padomē rakstiski atteikušies Jānis Bergholcs, Kristīne Bergholca, Erlings Johansons, 
Lilita Zaļkalne, Zaiga Zaļkalne. Slimības dēļ, Vija Valtere vairs nevar uzņemties padomes darbu. 
Aklamācijas kārtībā, Draudzes padomē ievēl prāv.em. Ievu Graufeldi, Elīnu Musuli un Elizabeti 
Musuli. 
Līdz nākamajām vēlēšanām 2022. gadā, Draudzes padomē ir:
Māc. Kārlis Žols, prāv.em. Ieva Graufelde, Inese Gredzena, Inta Heimdal, Andrejs Leimanis, 
Ingrīda Leimane, Inta Meiere, Elīna Musule, Elizabete Musule, Ede Svarāne, Vita Viktorsone, 
Anneli Zvejniece, Ilze Zvejniece.
11a) Valdes konstruēšanās un apstiprināšana
No iepriekšējās valdes, savos amatos paliek Priekšniece Inta Meiere un Saimniece - Ingrīda 
Leimane. Jaunajā valdē ieiet mācītājs Kārlis Žols (ex officio) un prāv.em. Ieva Graufelde -
Atbildīga par kapiem. Kasiera amatā pagaidām turpina Elita Veide, lūdzot iespējami ātri izraudzīt 
citu viņas vietā. Valdes sekretāra amats ir vakants, jo trūkst kandidātu.
Darbību turpina: Revidente - Ede Svarāne un Revidentes atvietotājs - Andrejs Leimanis.

13 )Turpmākā darbība
13a) Pilnsapulce nolemj pacelt baznīcas biedru naudu un mainīt no patreizējām 150 kr uz 200 kr, 
sākot ar 2021. gadu.
13b) Pilnsapulce nolemj, ka sākot ar nākamo kafijas galdu, tiks lūgti brīvprātīgi ziedojumi, sākot 
ar 20 kronām, par piedalīšanos.

2021.gadā centīsimies ievērot mūsu draudzes tradīcijas, svinot dievkalpojumus reizi mēnesī. 
Pagaidām izskatās, ka tie būs digitāli, vismaz pagaidām. Ārkārtīgi pietrūkst Kārļa Meditācijas vakari. 
Gaidīsim turpmākos Zviedrijas valdības nosacījumus!
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Draudzes mācītājs: 
Kārlis Žols
Tālr.: +371 2663 50 35
karliszols@gmail.com

Draudzes priekšsēde, 
diakone electa un
“Draudzes ziņas”
sastādītāja:
Inta Meiere 
Tālr. 0769426690 
inta.meiere@yahoo.com

Draudzes kasiere:
Elita Veide
Tālr. 0762139935
elita.veide@gmail.com

Kapu jautājumi kārtojami 
pie:
Ievas Graufeldes
Tālr. 0737730051
ieva.graufelde@gmail.com

Tīmekļa vietne, e-pasts un 
Facebook: 
www.draudzes.se
zviedrija@draudzes.se
www.facebook.com/ 
LatviesuBaznicaZviedrija
Youtube LATVIEŠU 
EVANĢĒLISKI 
LUTERISKĀ BAZNĪCA 
ZVIEDRIJĀ
Draudzes pasta tekošā 
rēķina konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i 
Stockholm

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 200 kronas 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”. 
Lūgums lemaksāt 200 kronas draudzes pasta tekošā 
rēķina kontā 35 17 73-7    vai

SWISH 123 64 64 895 norādot maksājuma mērķi 
- Gada maksa
- Kolekte
- Ziedojums
Ceram uz jūsu turpmāko atbalstu Stokholmas draudzes 
darbībai. Novērtējam katra līdzdalību un dievkalpojumu 
apmeklēšanu. Esiet vienmēr mīļi gaidīti pagaidām 
digitālajos dievkalpojumos,
Youtube kanālā LATVIEŠU EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ 
BAZNĪCA ZVIEDRIJĀ 
un ceram uz drīzu tikšanos klātienē un sekojošo 
sadraudzību pie kafijas galda.

Martā plānots izdot otro LELBP Zviedrijas apgabala apkārtrakstu

Sveicināts, Jaunajā gadā!
Es vēršos pie Tevis, personīgi. 
Pagājušais gads ir bijis grūts daudziem no mums. Milzīgais informācijas klāsts par neaptverami 
plašo Corona vīrusa izplatīšanos ir piesaistījis daudzu prātus un daudziem izraisījis depresiju. 
Ierabežotā kontaktēšanās un kopābūšana ir daudzus padarījusi bēdīgus.
Šoreiz, es gan gribu runāt par ko citu. 
Mūsu draudze ir un pastāv, neskatoties uz šīm problēmām, un mēs cenšamies darboties Tev 
pieņemamā veidā. Pašlaik un tuvākajā laikā – digitāli. Lai to veiktu ir jāiegulda līdzekļi, kas ir šī 
teksta pamatdoma.
Gadu iepriekš, es sūtīju atgādinājumus par nenokārtotu gada iemaksu. Es uzskatu, ka mums 
visiem ir JĀPIEAUG APZIŅĀ UN ATBILDĪBĀ! 2020. gadā iemaksu ”aizmirsuši” veikt 1/3 no kopējā 
draudzes locekļu skaita!!! Vai tiešām daudzi tagad ir kļuvuši tik trūcīgi,  ka nevar to veikt?
Lai Tu būtu pārliecināts, ka esi izpildījis savas sirdsapziņas pienākumu – izdari to tūlīt, jau tagad!
Iemaksā 2021.gada draudzes nodevu 200.00 kronas, kā tas pēc grozījuma tika pieņemts 
2020.gada pilnsapulcē!  Zemāk ir minēti divi varianti kā to vari izdarīt! NORĀDI – GADA MAKSA.

Varu tikai piebilst, ka no šī brīža mēs vairs neizsūtīsim iemaksas 
kvītis. Lasot šo Apkārtrakstu, Tu jau esi saņēmis informāciju par 
iemaksu.                                         Ar cerību uz sapratni, Inta Meiere

2021. gada janvārī
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