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Stokholmas latviešu ev. lut. draudze
Draudzes ziņas
Nr. 140

Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu nodibināja 1922. gadā, kad Latvija bija kļuvusi par 
neatkarīgu valsti 1918. gadā. Baznīcu, ko tagad saucam par Latvijas Evaņģēliski luterisko 
Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju 
izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta un iekļauta Padomju 
Savienībā. Apmēram puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibīskapu un vairumu 
prāvestu, bija atstājuši Latviju un 1944. gadā atradās trimdā.
Kādus nākamos desmit gadus viņi pārstāvēja Latvijas 
Evaņģēliski Luterisko Baznīcu starptautiskos forumos, 
piemēram, kā Pasaules Luterāņu Federācijas locekļi 
dibinātāji.  Viņi arī pārveidoja savas baznīcas administratīvo 
struktūru, lai tā atbilstu dzīvei trimdas apstākļos. Latviešu 
bēgļi, ieskaitot mācītājus, izceļoja uz visām pasaules malām, 
kur tie nodibināja draudzes: Eiropā, galvenokārt 
Rietumvācijā, Lielbritānijā un Zviedrijā; Amerikā, galvenokārt 
ASV un Kanādā, bet arī Dienvidamerikā; Austrālijā un 
Jaunzēlandē.
Līdz ar to pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija Padomju 
okupēta, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca bija 
sašķelta divās daļās.

Turpinajums 2.lpp
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Viena daļa darbojās Latvijā ar Padomju iekārtas uzspiestajiem satversmes grozījumiem un 
darbības ierobežojumiem un stingrā čekas uzraudzībā; otra daļa brīvi darbojās ārzemēs. Katrai 
daļai bija savs arhibīskaps. Šis sadalījums starp LELB Latvijā un LELB pasaulē vēl  joprojām 
pastāv.  Tomēr, kopš Padomju Savienības sabrukšanas un Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. 
gadā, lai gan viedokļi dažos jautājumos atšķiras, abas baznīcas var viena otru atklāti atzīt un 
atklāti sadarboties.  1998. gadā  abas baznīcas pieņēma dokumentu “LELB un LELBĀL kopīgie 
noteikumi” kā pamatu nākotnes sadarbībai. Abas baznīcas sevi uzskata par pēcteci tai Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai, kas pastāvēja pirms Otrā pasaules kara. No 2020. gada 
oktobra LELBĀL nosaukums ar sinodālu lēmumu tika mainīts uz tagadējo: Latvijas Evaņģēliski 
luteriskā Baznīca pasaulē.

LELBP ir Pasaules Luterāņu Federācijas, Pasaules Baznīcu 
padomes un Eiropas Baznīcu konferences locekle. 2014. gada 
septembrī LELBP parakstīja Porvo deklarāciju, līdz ar ko tā ir 
uzņemta kā pilntiesīga locekle Eiropas luterāņu un anglikāņu 
Porvo baznīcu saimē.
LELBP Arhibīskapa amatu ir pildījuši garīdznieki no Vācijas, ASV 
un Kanādas.  Pašreizējā Archibīskape, Lauma Zušēvica, dzīvo 
ASV.  Baznīcu vada 18 locekļu Virsvalde, kur kalpo prāvesti un 
laji, kas lemj par LELBP darbību.  Trimdas gados LELBP gādājusi 
par jaunu Bībeles tulkojumu, ko 1965. gadā izdeva British and 
Foreign Bible Society Londonā, Anglijā.  LELBP arī publicējusi 
vairākas dziesmu grāmatas, kā arī daudzas citas reliģiska satura 
grāmatas. Katru gadu tā izdod Baznīcas Gadagrāmatu. 

Materiāls no www.lelbpasaule.lv

Šodien vielielākās LELBP draudzes atrodamas 
ASV un Kanādā, bet daudzas draudzes, lielas un 
mazas, vēl darbojas Austrālijā, Dienvidamerikā 
un vairākās Eiropas valstīs.  Kopš Latvija atguva 
brīvību un it sevišķi kopš tā 2004. gadā iestājās 
Eiropas Savienībā, daudzas LELBP draudzes 
atdzīvojas ar jauniem iebraucējiem no Latvijas.

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm,
Tā mana dvēsele pēc Tevis brēc, ak Dievs.
Jel pacel mani pāri bēdām, rūpēm
To veldzi saņemt, kuru žēlastība sniedz!
Kā izkaltusi zeme plaisā svelmē,
Uz debesīm pēc palīdzības slāpstot sauc,
Tā grimstot dziļi melnā nāves dzelmē,
Pie dzīvā Dieva kvēlās ilgās sirds man trauc.

Es salauzts jūtos, pārklāts ļaužu nievām,
Pēc rūgtām asarām nāk izmisuma rīts,
Es saucu, meklēju pēc sava Dieva –
Vai mani izglābs kāds, ja Viņš man nepalīdz?
Ko izmisumā krīti, dvēsle mana? –
Tu savam glābējam vēl priekā pateiksies!
Ir nemiers Tevi grauzis, ēdis gana,
Bet vārdu pēdējo un stipro sacīs Dievs!

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm

Aleksandrs Bite



32022. gada janvarī

Mīļie Stokholmas latviešu draudzes locekļi! 

Ir jauna gada janvāris. Droši vien, 
būtu nedaudz naivi vēlreiz teikt, ka 
dzīvojam pārmaiņu laikā. Un tomēr, 
domāju, ka ir svarīgi to skaidri 
apzināties un neaizmirst. Zviedrijā 
tas jūtams mazāk, taču Latvijā – ļoti 
skaidri. Krīze veselības jomā ir 
pārvērtusies par krīzi praktiski 
jebkurā nozarē. Daudzi no mums 
domājam, tieši kā dzīvot tālāk. Arī 
baznīcu un draudžu dzīve nu jau 
neatgriezeniski ir kļuvusi savādāka, 
nekā tikai pirms pāris gadiem. Bet 
tur ir savs labums. Un, vai vienmēr 
nav patiesībā labi, ja atkrīt 
nedzīvais, bet paliekošais 
transformējas? Protams, tas var būt 
un visbiežāk arī ir sāpīgi…
Transformācija, ja vien tā ir patiesa, nekad nav viegla. No otras puses, arvien vēl 
nezinām, kur šis laiks mūs novedīs. Kādas būs mūsu zemes, valstis, baznīcas, 
draudzes pēc gada, diviem, kādi būsim mēs paši? 
Laikam naivi būtu atkārtot arī to, ka daudzi no mums iekšēji netiek līdzi pasaules 
ārējām maiņām. Cilvēki ir pilni stresa, bieži ir neiecietīgi. Bet mēģināsim to saprast, 
mēģināsim no jauna saprast arī paši sevi. Veidosim tālāk arī savas draudzes dzīvi –
gaiši, jēgpilni, atbalstot cits citu, un protams, veidojot sevi un savu dvēseli, arvien 
tuvojoties Radītājam savā dvēseles ceļā! 
Sirsnīgs paldies visiem draudzes darbiniekiem! Lai mums visiem svētīgs turpmākais 
ceļš – draudzē, ģimenēs un katram pašam!
Jūsu, 
māc. Kārlis 

Lūk ko par mācīšanos no dabas sacījis vieds vīrs:
“Dzer ūdeni no turienes, kur zirgs dzer, jo zirgs nekad 
nedzers sliktu ūdeni.
- Gulies tur, kur kaķis saritinājies
- Ēdiet augļus, ko tārpi mīl.
- Izvēlies sēnes, uz kurām odi sēž.
- Stādi koku tur, kur kurmis rok.
- Māja būvē vietā, kur čūska saulē sildās.
- Aku roc tur, kur putni ligzdo svelmainā laikā.
- Ej gulēt un celies vienā laikā ar vistām un iegūsi dienas zelta graudus.
- Ēd vairāk zaļumus un būs tev spēcīgas kājas un spēcīga sirds, tāpat kā dzīvniekiem
- Peldi biežāk un tu jutīsies uz zemes kā zivis ūdenī.
- Paskaties uz debesīm biežāk, nekā zem kājām - un tavas domas būs skaidras un 
vieglas.
-Vairāk klusē, nevis runā - un tavā dvēselē iemājos klusums, un Gars iegūs Mieru."
/Sarovas Serafims (svētais)/
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.
Nu ir laiks, kad TAVS viedoklis ir svarīgs un var uzlabot 
Stokholmas latviešu ev.lut.draudzes darbību.

20.februārī  dievkalpojums, kafija un 
DRAUDZES PILNSAPULCE

Sakarā ar to, ka daudzas Jūsu e-pasta adreses ir mainītas un neatbilst 
reģistrētajām, PILNSAPULCES dienas kātrība tiks izziņota  Latviešu listē, 
www.draudzes.se, Fb grupās – Latvieši Zviedrijā un citur noteiktajā kārtībā.

Neliels izvilkums no LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS 
LATVIJAS  ZVIEDRIJAS APGABALA DARBĪBAS NOTEIKUMIEM.
Pilnu tekstu varat lasīt www.draudzes.se,   Raksti – LELBP Zviedrijā, darbības 
noteikumi 07022020
3. Draudzes locekļu pienākumi un tiesības 

3.1. Draudzes locekļu pienākums ir vest kristīgu dzīvi un atbalstīt draudzes darbu, cita 
starpā maksājot draudzes nodevu draudzes noteiktajā kārtībā. 
3.2. Draudzes locekļiem ir tiesības: 
3.2.1.  savās garīgās vajadzībās vērsties pie draudzes mācītāja vai viņa vietas 
izpildītāja; 3.2.2.  slimības, trūkuma un nespēka gadījumā saņemt laicīgu pabalstu, 
ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj;  
3.2.3. piedalīties visās draudzes sapulcēs, vēlēt un tikt ievēlētiem baznīcas amatos;  
3.2.4. sūtīt savus bērnus draudzes apmācībās vai garīgās nodarbībās;  
3.2.5. lietot draudzes garīgās literatūras krājumu, draudzes telpas un draudzes 
kapsētu.  
3.3. Ar draudzes locekļiem, kuri rīkojas klaji pretēji kristīgām vērtībām, draudzes 
mācītājs ved pārrunas un lemj par turpmāko rīcību atbilstoši LELBĀL Darbības 
noteikumiem. 
4. Draudžu  pārvaldības pamata noteikumi 
4.3. Draudzes pārvalda tās pilnsapulce, kuras izpildorgāns ir valde.  
4.5. Pilnsapulci sasauc vienu reizi gadā draudzes valde, izziņojot to draudzes locekļiem 
vismaz 2 nedēļas iepriekš un vienlaikus ar to darot pieejamu pilnsapulces 
dienaskārtību. 
4.6. Katra pilnsapulce, kas sasaukta 4.5. punktā norādītajā kārībā, ir pilntiesīga pie 
jebkura ieradušos locekļu skaita. Katram reģistrētam draudzes loceklim ir balsstiesības 
pilnsapulcē (sk. Noteikumu 6.7.punktu). 
4.7. Pilnsapulci vada pilnsapulces ievēlēts sapulces vadītājs, protokolē ievelēts 
sekretārs un balsis saskaita divi ievēlēti balsu skaitītāji, bet protokolu paraksta ievēlēts 
protokola parakstītājs. Nepieciešamības gadījumā viens cilvēks drīkst izpildīt vairāk kā 
vienu uzdevumu. 
4.8. Pilnsapulces uzdevums ir:  
4.8.1. grozīt, papildināt un apstiprināt draudzes valdes sagatavoto pilnsapulces dienas 
kārtību; 
4.8.2. saskaņā ar revīzijas komisijas ziņojumu pieņemt vai noraidīt draudzes valdes 
sastādīto gada pārskatu, un budžetu nākamajam darbības gadam; 
4.8.3. ievēlēt uz diviem darbības gadiem draudzes valdi, revīzijas komisiju, 
aizvietotājus, kā arī pārstāvjus Sinodē un aizvietotājus tiem, ja ievēlētie pārstāvji nevar 
piedalīties Sinodē; 
4.8.4. lemt par vēlēto amatu vietas izpildītājiem (turpmāk – vietas izpildītāji); ...

http://www.draudzes.se/
http://www.draudzes.se/
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Neliels ieskats 2021.gada nogales dievkalpojumos

10.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums
un Intas Meieres ordinācija diakones amatā

Sirsnīgs paldies lieliskajiem māksliniekiem 
Renātei Kļaviņai, Sandrai Lejai Bojsten, 
Kristera ansamblim un Rūtai Baumgartei

30.oktobrī Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Pasaulē 
Zviedrijas apgabala  75. Sinode 

”Es Tev pateicos, ka es esmu tik 
brīnišķi radīts” Ps 139: 14 

Pateicamies Normundam Zariņam 
par interesanto priekšlasījumu, 
Sandrai Lejai Bojsten par skaisto 
mūziku, mācītājam 
Dr.Normundam Kamergrauzim par 
dāvātām grāmatām, Elīnai 
Musulei par gardo ēdināšanu un 
visiem klātesošajiem par darbu.                              

7.novembrī
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums
Muzikāli dievkalpojumu skaisti kuplināja Jānis 
Kristofers Vītols, Ginta Vītola un sieviešu koris 
”Stokholmietes” Sandras Lejas Bojsten vadībā.

Sirsnīga pateicība prāvestei emeritai Ievai 
Graufeldei par izsūtītajiem uzaicinājumiem uz 
dievkalpojumu mirušo piederīgajiem. 

Mateja evaņģēlijs 6: 31-36
Tādēļ nezūdieties, sacīdami: ko ēdīsim? ko 
dzersim? ko vilksim mugurā? Jo pēc visa tā pagāni 
dzenas; jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā 
vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa 
taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. 
Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi 
parūpēsies; katrai dienai pietiek savu bēdu.
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18.novembrī  Valsts svētku dievkalpojums Storkyrka

Pirmo reizi Stokholmas latviešu ev.lut.draudzei bija iespēja atzīmēt šo īpašo svētku 
dienu Stokholmas Doma baznīcā. Sirsnīga pateicība visiem, kuri ieradās un 
piedalījās (178). Sirsnīgs paldies Stokholmas latviešu korim, diriģentei Gaidai 
Rullei, Storkyrka ērģelniekam Sebastian Johansson par lielisko skanējumu un 
Stokholmas latviešu skolas audzēkņiem un jauniešiem pildot godpilno godasardzi 
pie Latvijas valsts karoga. Varat vēlreiz izdzīvot Valsts svētku dievkalpojumu, 
ieskatoties mūsu mājaslapā www.draudzes.se , sadaļā - youtube. Par filmēšanu 
pateicība Gintam Vītolam. 

MŪŽĪGU MIERU DIEVS DOD

Rauna Biruta Lejiņa, 
dz. Cekule
* 1943.gada 26.jūnijā, Rīgā
† 2020.gada 9.jūlijā, Rīgā

Rolands Ābols
* 1927.gada 28.augustā
† 2020 gada 28.oktobrī, Latvijā

Mirdza Krastiņa
dzimusi Siksna
* 1928. gada 20. oktobrī, Rīgā
† 2021. gada 10. jūlijā, Sollentūnā

Vija Valtere
dzimusi Balodis
* 1935. gada 7. augustā, Rīgā
† 2021. gada 2. septembrī, Handen

Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi, 
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs. 
Ko tu še cietis, ko strādājis grūti, 
Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs!

Augšā aiz zvaigznēm, tur vilšanās nava, 
Gaišs tur un skaidris, un atklāts ir viss! 
Ko gaida kristīgais cerībā savā, 
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs!

Augšā aiz zvaigznēm pēc grūtajiem kaŗiem
Mūžīgā mierā sirds dusēt reiz ies. 
Laimībā svētā ar ziedošiem zariem
Tevi, kas cīnījies, pušķos tur Dievs! 

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs: 
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi, 
Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs! 
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SIRSNĪGS PALDIES VISIEM, KURI 2021. GADA GARUMĀ 
PIEDALĪJUŠIES DIEVKALPOJUMOS, AKTĪVI ATBALSTĪJUŠI, 
IESAISTĪJUŠIES DARBĪBĀ, KĀ ARĪ DRAUDZES 
DIEVKALPOJUMU PILNVEIDOŠANĀ UN VADĪŠANĀ.
Garīdzniekiem: Archibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim, prāvestei Zilgmei 
Eglītei, prāvestei emer. Ievai Graufeldei, mācītājam Kārlim Žolam, mācītājam 
Dr.Normundam Kamergrauzim, priesterim Dr. Andrim Priedem, mācītājam 
Rinaldam Gulbim, diakonei Intai Meierei.
Mūziķiem: Intai Heimdal, Dacei Balodei, Gintai Vītolai, Jānim Kristoferam Vītolam, 
Renātei Kļaviņai,Sandrai Lejai Bojsten,
Kristera ansamblim: Ievai Reinei, Laimai Veigurs, Dacei Balodei, Lainei Lasmanis 
Wikmark, Ievai Graufeldei, Ingrīdai Leimanis, Josefin, Backlund, Pēterim 
Kancānam, Vairim Kalniņam,  Christer Wikmark vadībā.
Sieviešu korim “Stokholmietes” Sandras Lejas-Bojsten vadībā,
Stokholmas latviešu korim, diriģentei Gaidai Rullei.
Pie ērģelēm: Rūtai Baumgartei, Sebastian Johansson, Michael Waldenby.
Tekstu lasītājiem: Vairim Kalniņam, Inesei Gredzenai, Gintam Dravniekam.
Dievkalpojumu filmētājiem: Agnesei Blaubārdei, Gintam Vītolam, Ingai Strantei, 
Elizabetei Musulei.
Stokholmas draudzes padomes locekļiem: Ievai Graufeldei, Intai Heimdal, Ingrīdai 
Leimanei, Andrejam Leimanim, Intai Meierei, Elīnai Musulei, Elizabetei Musulei, 
Ingai Strantei, Astrai Edei Svarāns, Elitai Veidei, Vitai Viktorsonei, Anneli 
Zvejnieks, Ilzei Zvejnieks, Kārlim Žolam un draudzes mājaslapas administratoram 
Jānim Bergholcam.

Ziemassvētkos 
mācītājs Kārlis 
priecēja visus ar 
trompetes skaņām, 
kā arī tradicionāli 
Kristera ansamblis.
Noslēgumā 
neizpalika  “Ak svētā 
nakts” Adolphe 
Adam, lieliskajā 
Christera Wikmark 
izpildījumā

Dievkalpojumā tika
kristīti divi braši
puiši Adrians
Zartmanis un
Raimonds Mikus
Meļķerts.
APSVEICAM!

24.decembrī Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
Ak tu priecīga, ak tu svētīga, Ziemas svētku dieniņa! Kristus ir dzimis, 
Viss ienaids rimis. Priecājies, priecājies, draudze! 
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20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

1991. gada 13. janvārī  Rīgā Daugavmalā notika lielākā demonstrācija Latvijas vēsturē. 
Tajā piedalījās aptuveni 500 000 cilvēku, lai protestētu pret iespējamo Padomju 
Savienības agresiju pret Baltijas valstīm. Pēc manifestācijas daudzi cilvēki palika Rīgā un 
cēla barikādes ap parlamenta ēku, valdības namu, radio un televīzijas ēkām. Valdības 
aicināti, uz Rīgu devās arī zemnieki ar savu smago tehniku. Kāpēc? 13. janvāra rītā, pēc 
PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem, Latvijas Tautas frontes 
vadītāji Dainis Īvāns un Romualds Ražuks Latvijas Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus 
pulcēties Doma laukumā. Latvijas Tautas frontes sarīkotajā protesta manifestācijā 
Daugavmalā sapulcējās ap 500 000 cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un 
paustu gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Rīdzinieki sāka 
spontāni veidot barikādes šaurajās Vecrīgas ielās.

2021. gada janvārī apritēja 30 
gadi, kopš 1991. gada janvāra
barikādēm, kad Latvijas
neatkarības atbalstītāji aizstāvēja
valsts brīvību pret militārām
akcijām un neatkarības
pretiniekiem. 
Barikādes bija nozīmīgs tautas 
pašapziņas un gribas izpausmes 
brīdis, kad cilvēki bija apņēmības 
pilni nosargāt savu zemi un 
brīvību. Tā bija nevardarbīgās 
pretošanās izpausme, masveidīga

gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja 
barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai 
sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. 
gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas 
pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena ir kopš 1997. gada atzīmējama atceres un 
atzīmējama diena 20. janvārī, kad Barikāžu laikā 1990. gada 20. janvārī Rīgas OMON un 
citas padomju militārās specvienības ieņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju, 
izraisot Rīgas centrā apšaudi, kurā gāja bojā vairāki cilvēki.

Rīgā izveidoto barikāžu aizsargāšanā piedalījās aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. Barikāžu 
aizstāvēšana ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā 
atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un 
no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 30 
tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.

Pēc interneta materiāliem
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Labdien Inta, labdien 
Stokholmas kristīgie 
latvieši. Paldies jums par 
laba vēlējumiem un siltām 
domām un dāvanu uz 
Ziemassvētkiem. Paldies 
jums un ļoti ceram tikties 
klātienē. Lai jums visiem 
veselība un možs gars.
Mums var sekot 
www.Camphill Rozkalni.lv 
un mūsu Fb lapā.

Stokholmas draudzes locekļu ziedojumi Ziemassvētkos 
palīdz Latvijas bērniem

Jau otro gadu Stokholmas draudzes locekļu Ziemassvētku 
ziedojumu akcijā savāktie līdzekļi tiek izlietoti Ziemassvētku 
paciņu sagatavošanai Rites pagasta bērniem. Rites 
pagasts atrodas Lietuvas pierobežā pie Neretas. Tur 
esošajā Ilzu baznīcas Sofijas draudzē kalpo māc. Kārlis 
Žols. Šajos Ziemassvētkos tika sagatavotas un nogādātas 
paciņas 15 Rites pagasta bērniem maznodrošinātās 
ģimenēs. Paciņas sagatavoja Sofijas draudzes locekļi 
Valentīna, Ieva, Jānis un Roberts Sarkaņi. Paciņās bija gan 
saldumi un pārtikas preces, gan siltas zeķes un citas 
noderīgas lietas. Kā redzat no bērnu sejām, viņi bija patiesi 
priecīgi un pateicīgi par šiem Ziemassvētku sveicieniem. 
Pagājušā gada Ziemassvētkos savāktie Stokholmas 
draudzes locekļu ziedojumi tika izlietoti svētīgiem mērķiem.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem un Ziemassvētku ziedojumu 
akcijas organizētājiem!
Māc. Kārlis Žols 
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Labdien, liels paldies par atbalstu bērniem!  

Tatami paklāji tiek aktīvi lietoti dažnedažādām bērnu vajadzībām - gan sienu 

tapsējumam drošībai bērnu pašagresīvas uzvedības gadījumos, gan arī sēdēšanai uz 

grīdas. Tāpat fizioterapijas/ logopēdijas nodarbībās. Paklāji ar raupjo virsmu arī noder 

kā sensorie priekšmeti rociņu/pirkstiņu masāžai, pieskārieniem. 

Ar sirsnīgiem sviecieniem no puišiem, kas mīt 1.dzīvoklī – Nikolaja, Alberta, 

Ziedoņa, Valentīna un Daniela!  

Paldies saka Kapseļu ielas bērnunama darbinieki un iemītnieki par Ziemassvētku ziedojumu.
Mūsu mācītājs Kārlis 
Žols apmeklē 
bērnunamu katru 
nedēļu un regulāri 
notur dievkapojumus. 
Laikā, kad tikšanās 
nebija iespējama, 
Kārlis regulari 
kontaktējās ar visiem 
zoomā. Bērni Kārli ir 
ļoti iemīļojuši un 
jūsmo par viņa 
sirsnību, mūziku un 
īpašo kontaktēšanās 
mākslu.
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Dievkalpojumi 2022. 
gada pirmā pusgadā

9.janvārī plkst 14.00,
Somu baznīcā
Zvaigznes dienas 
dievkalpojums un kafija

20.februārī plkst. 14.00, 
Somu baznīcā
dievkalpojums, kafija un
PILNSAPULCE

20.martā plkst. 14.00, 
Somu baznīcā
Ciešanu laika 
dievkalpojums un kafija

17.aprīlī plkst. 16.00, 
Somu baznīcā
Lieldienu dievkalpojums 
un kafija

8.maijā plkst 14.00, 
Somu baznīcā
Ģimenes dienas 
dievkalpojums un kafija

14.jūnijā plkst. 17.30, 
Somu baznīcā
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

21.augustā plkst 14.00
Kapu svētki un kafija
Stokholmas Meža kapos 
pie Latviešu nodalījumiem
(Skogskyrkogården)

Ziedojums Latvijai 2021.gadā kopā sastādīja 10 270 kronas. 2020.gadā tika 
ziedotas 24 650 kronas!!! Ziedojums nosūtīts CAMPHILL NODIBINAJUMS 
"ROZKALNI", Biedrība “Labdarības lapa” , Kapseļu ielas bērnunamam, Sofijas 
draudzes maznodrošinātām ģimenēm un Nikolass Kupkinam, jaunam puisim 
Rīgā, kurš traģiski zaudējis abas kājas.

2022.gada 26.janvārī
AINA EMĪLIJA MISIŅŠ

svinēja 100. dzimšanas dienu
SIRSNĪGI SVEICAM!

Aina savā 
100.dzimšanas 
dienā saņēma 
apsveikumu no 
Latvijas valsts 
prezidenta
Egila Levita, 
personīgu 
apsveikumu un 
ziedus no 
Latvijas valsts 
vēstnieces 
Zviedrijas 
karalistē 
Ilzes Rūses 
un daudz citu 
apsveikumu.
Pašreizējā 
situācijā 
svinības notika 
šaurā lokā, bet 
tiklīdz būs 
iespējams, Aina 
ielūgs visus 
savus jaukos 
draugus uz 
plašākām 
svinībām.



KĀ TU VARI SAMAKSĀT DRAUDZES GADA 
NODEVU, KOLEKTI, VEIKT ZIEDOJUMU

Draudzes pasta tekošā rēķina konta numurs:
35 17 73 – 7
Lettiska Församlingen i Stockholm

VAI SWISH 123 64 64 895. Varat arī izmantot 
QR kodu

Iemaksājot gada dodevu, lūdzam norādīt Jūsu 
vārdu un uzvārdu, kā arī maksājuma mērķi –
gada iemaksa,citos gadījumos - kolektei vai 
ziedojumam vārds un uzvārds NAV jānorāda.
Draudzes gada nodeva 200 kronas 
iemaksājama draudzes kontā. 

VARI UZSKATĪT, KA ŠĪ IR IEMAKSAS 
ATGĀDINĀJUMA KVĪTS!
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Draudzes mācītājs: 
Kārlis Žols
karliszols@gmail.com

Draudzes priekšsēde un
“Draudzes ziņas”
sastādītāja:

Inta Meiere  
inta.meiere@yahoo.com

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

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

Tīmekļa vietne, e-pasts un 
Facebook: www.draudzes.se 
zviedrija@draudzes.se 
www.facebook.com/ 
LatviesuBaznicaZviedrija

Esiet vienmēr mīļi 
gaidīti dievkalpojumos
un sekojošo
sadraudzību
pie kafijas galda.

DZIĻĀS SĒRĀS ZIŅOJAM, KA
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 un jaunajiem draudzes locekļiem aizpildīt 
reģistrācijas anketu, TIEM, KURI NAV AIZPILDĪJUŠI 
REĢISTRĀCIJAS ANKETAS 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”. 

Gadagrāmatu var iegādāties pēc
dievkalpojuma vai kontaktējoties
ar diakoni Intu Meieri. E-pasts: 
inta.meiere@yahoo.com

Grāmatas cena: 200 kronas

Ved mani, Dievs un
manas gaitas svētī, 
lai manas dzīves
uzdevums nav velts… 

mailto:karliszols@gmail.com

