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Aizaug ceļi, aizaug takas, 
Gadi, gadi garām skrien, 
Bet Tu savā mīlestībā 
Plauksti baltāka aizvien. 

Nedziest saule rietēdama, – 
Zvaigžņu gultā sapņot iet, 
Tā Tu nomodā par visiem 
Līdzi smaidi, līdzi ciet. 

 
 

Valda Mora 

MĀTES SIRDS 
Veltījums manai mātei 

 

 
 

Pārejot pār Tavu slieksni, 
Miers kā siltas pārslas krīt, 
Kā Tu proti katru ēnu 
Maigām rokām aizglāstīt! 

Daudz ir Dieva dārzos ziedu, 
Pacel acis: gaisma mirdz, 
Tomēr skaistākais no visiem – 
Mātes svētums, mātes sirds. 

 
 



Draudzes dzīve maijā 

Svētdien, 5. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika trešā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība.  

Svētdien, 12. maijā, plkst. 10:30 – Ģimenes dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Šajā 
svētdienā būs bērnu uzruna un Svētdienas skola. Piedalīsies koris. Sekos sadraudzība.  

Svētdien, 19. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika piektā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība un advokāta Marcus Urlaub informatīva prezentācija par testamentiem un 
estate planning.  

Otrdien, 21. maijā, plkst. 19:00 – Vakara Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. Bībeles 
stundu noturēs draudzes bibliotēkas telpās. 

Ceturtdien, 23. maijā, plkst. 11:00 – Rīta Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts Lūkas evaņģēlijs. 

Svētdien, 26. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika sestā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. Sekos 
sadraudzība. 

Svētdien, 2. jūnijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika septītā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu. Dievkalpojumu kuplinās House of Hope baznīcas jauniešu koris. Sekos 
īss koncerts un sadraudzība. 

 

 

mndraudze.org 

 
Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00 
mācītājs Dāgs Demandts, 

kasieris Visvaris Ģiga un darbvede Vija Treiberga. 

Ja baznīcas durvis darba laikā ir slēgtas, lūdzu 
piezvaniet durvju zvanu (durvju labajā pusē augšējais 

zvans augšējam stāvam, apakšējais zvans 
lejasstāvam). 

 
 
 

Pērminderu kalpošana 
 
Svētdien, 5. mai. – L. Dingley, G. Luss.  
Svētdien, 12. mai. – A. Vīksniņš, S. Straumane. 
Svētdien, 19. mai. – L. Dingley, A. Vīksniņš. 
Svētdien, 26. mai. – G. Luss, V. Konters. 

SVĒTDIEN, 19. MAIJĀ PĒC DIEVKALPOJUMA 
SADRAUDZĪBAS STUNDĀ 
• 
ADVOKĀTA MARCUS URLAUB 
INFORMATĪVA PREZENTĀCIJA 
PAR TESTAMENTIEM UN ESTATE PLANNING 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo_uyn953dAhUDiIMKHVRGBGgQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Facebook_logo_(square).png&psig=AOvVaw3CQnm679ZPmLnGHNaBCxpS&ust=1536032642731739


Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw 
that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other 
disciple, the one Jesus loved, and said, “They have taken the Lord out of the tomb, and we don’t know 
where they have put him!” 

So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran 
Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there but did 
not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips 
of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus’ head. The cloth was still 
lying in its place, separate from the linen. Finally the other disciple, who had reached the tomb first, 
also went inside. He saw and believed. (They still did not understand from Scripture that Jesus had to 
rise from the dead.) Then the disciples went back to where they were staying. 

Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two 
angels in white, seated where Jesus’ body had been, one at the head and the other at the foot. They 
asked her, “Woman, why are you crying?” “They have taken my Lord away,” she said, “and I don’t know 
where they have put him.” At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not 
realize that it was Jesus. 

He asked her, “Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?” Thinking he was the 
gardener, she said, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get 
him.” Jesus said to her, “Mary.” She turned toward him and cried out in Aramaic, “Rabboni!” (which 
means “Teacher”). Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go 
instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and 
your God.’” Mary Magdalene went to the disciples with the news: “I have seen the Lord!” And she told 
them that he had said these things to her.                                                                            John 20:1-18 

Pastor Dag Demandt’s Easter Sunday Sermon 
Renewal 

This past Tuesday and Wednesday headlines in the news were about the fire at Notre Dame Cathedral 
in Paris. Tuesday’s Star Tribune, Pioneer Press, New York Times, front page pictures were of Notre 
Dame burning, destruction. Wednesday the picture was the one you see here of the cross and altar of 
Notre Dame safe, not damaged. 

 

 

 

 

 

 

 

 



France, a fundamentally secular, in many ways in name only Roman Catholic country whose citizens 
rarely attend Mass. I would say the country understands the story and the meaning of Easter. A story 
of resurrection, rebirth, and Renewal. On Tuesday, as Parisians and tourists gathered to stare at what 
is left of the Cathedral of Notre-Dame de Paris, relieved that the entire structure had not collapsed, 
there was talk of their deep connection to Notre Dame, and to resurrection, reconstruction and renewal. 
President Macron promising to rebuild Notre Dame in 5 years. 

Notre Dame, on one level is a symbol of Western Christianity and civilization, even more than St. Peter’s 
in Rome. Perhaps the world’s most famous church. But on another level, it is a symbol of popular 
culture. If we think of Novelist Victor Hugo, author of Les Misérables, and The Hunchback of Notre-
Dame. 

Who here today has visited Notre-Dame? Those of you who have, have probably had what we could 
call flashbacks, remembering the time you visited Notre Dame. I actually saw some of your 
postings/selfies in front of Notre Dame.  I myself last week pulled out an old album of when I spent 3 
months in Paris, when I had just turned 18. 

Let is glance at some flashbacks of Notre Dame and its history. From James V's marriage and 
Napoleon's coronation, to World War II celebrations and memorials for terror attack victims – The 850-
year-old Notre Dame has watched silently over them all.  The Catholic Charity, The Society of St 
Vincent de Paul, founded in 1833 for the service of the poor has raised more than 3 billion dollars to 
date to fight poverty. During their Lenten campaign people are encouraged to fill donation cans with 
change to feed the poor. Here with us today, Kristians and Roberts filled their cans to the brim and 
returned them yesterday to St Mary’s Basilica. 

Some more flash backs: Charles de Gaulle marching to Notre Dame after the liberation of Paris in 
1944, a tightrope walker balancing between the two bell towers in 1971 and the visits of foreign 
dignitaries, ranging from Dwight Eisenhower to Pope John  Paul the II to B. Notre Dame has survived 
the deliberate destruction of the French Revolution and the indiscriminate bombings of World War II.  

Yet this fire had the potential and did do more damage than the cathedral has ever seen before. Much 
was saved, the organ still intact, the famous Rose stained glass windows, the cross and altar, many 
relics including the Crown of Thorns — believed to have been worn by Jesus Christ at his crucifixion, 
was among the pieces rescued from the fire by a human chain of emergency workers and the Paris fire 
dept chaplain. And just 2 days ago we heard that nearly 200,000 bees were found alive below Notre 
Dame's main roofing. 

Notre Dame will rise again—even if, like Christ, it bears the wounds of the past. 

In our Bible story today, after Jesus had died Mary went to Jesus tomb and found the stone had been 
removed from the entrance. She then told Jesus disciples Peter and John. Imagine the flashbacks 
going through Mary’s, Peters and Johns minds. Their Friend, Teacher and Lord had died. They were 
devastated, afraid, lost. They recalled the last 3 incredible years they had spent travelling around 
Galilee with Jesus. 

Peter recalled how he was called to be one of Jesus disciples, to leave his job as a fisherman to become 
a fisher of men. He recalled the many miracles, how Jesus walked on water and how he also walked 
on water only to fall when he became afraid. The time Jesus healed the blind, lepers, fed the hungry, 



once feeding 5,000 + people. Peter also remembered 3 days ago that he had denied knowing Jesus to 
save himself. Mary remembered how she had cared for her Lord at the end of his life. 

They remembered how he cared for those on the outskirts of society, the outcasts, forgotten, exiled, 
hated. Jesus had taught them to get up after they had fallen, to believe, to love, to sacrifice, to follow 
and to fight for the truth.   

They remembered Thursday evening, the Last supper. Where Jesus washed their feet and then gave 
them bread and wine in remembrance of Him. Telling his discipled that night that he would die and rise 
again for them. For us. So that we who bear past wounds and pain would be healed, forgiven, picked 
up and experience renewal. Amen. 

Būsim nomodā! 

“Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves 
patvērums, no kā man baiļoties?” Psalms 27:1 

Šodien, kopš agrām rīta stundām un nemierīgām sirdīm, vērojam un mēģinām sekot līdzi, kas manā 
dzimtā zemē Venecuēlā maniem radiem un daudziem latviešu iedzīvotājiem notiek, kad tauta ir 
sacēlusies pret nežēlīgo diktatūru. Dažas militāras nozares ir atdalījušās no pašu vadības. 

Sacelšanās ir vērojama visā Venecuēlā, bet diktators ar saviem kalpiem ir iebunkurojušies, liecinot, ka 
viņi turpinās cīnīties un turpinās aizstāvēt „revolūciju”. Varbūt viszīmīgākais ir tas, ka kubiešu un krievu 
padomdevēji ir ļoti nodarbināti, lai turpinātu uzturēt šo diktatoru. Liek domāt, ka ir gandrīz paredzēts, 
ka asins izliešana būs liela. 

Tāpēc es lūdzu visiem mūsu tautiešiem ikkatrā pasaules stūrītī aizlūgt un būt pro-aktīviem, liecinot 
mūsu pašu vēsturi, ko komunisms un nežēlīgās diktatūras rada zemēs, kad iznīcina iespēju dzīvot 
brīviem. 

Mana ģimene un daudzi no mūsu tautiešiem atrodas savās mājās, sargājot sevi no kādām nelaimēm 
un lūdz, lai mēs viņus iekļaujam mūsu lūgšanās, domās un cerībā, ka maiņas notiks un miers atgūs 
savu vietu. 

Dievs zina labāk!!! Jūsu, prāvests Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

 

  

 

 

  



 

Draudzes padomes sēde aprīlī 
Ar lielu prieku sasēdāmies pie galda bibliotēkas telpā padomes sēdē, kurā virtuāli piedalījās 
pērminderis un padomes loceklis Aldis Švalbe. Aldis pacietīgi klausījās un gudri piebilda kādu vārdu, 
kad tas bija vajadzīgs. Kopā ar Aldi arī lūdzām un pateicāmies Dievam par Viņa vadību. 
Nolēmām ziedot $100 South vidusskolai par to, ka tā atvēlēja mums lietošanai mašīnu novietošanas 
laukumu tajās svētdienās februārī un martā, kad sniega dēļ nebija iespējams novietot automašīnas 
17. avēnijas vienā pusē.  
Padome arī pārrunāja baznīcas remontu vajadzības. Remontu komiteja, kurā sastāv Viktors Konters, 
Andris Sprūds, Visvaris Ģiga un Laimonis Sproģis, satiksies maijā, lai pārrunātu remontus. Padomes 
locekļi izteicās, cik svarīgi ir uzturēt mūsu baznīcu, kura kalpo kā garīgs un sabiedrisks centrs.  
Draudzes darbvede un Svētrīta Zvanu redakcija 

Dāmu saimes ziņas 
Aprīļa mēnesī pie galdiņa kalpoja Baiba Rudzīte, Ilga Dulbe, Irēne Rudzīte. Ziedus uz altāra lika Aija 
un Vilis Vikmaņi, dāmu saime, Astrīda Bergmane. Par sadraudzību rūpējās Ilze Grotāne, Dzintra 
Prīlapa, Gunda Luss, mednieku pusdienas, kungu pankūku brokastis, dāmu saime. 
Ja vēlaties likt ziedus uz altāŗa, zvaniet Laimai Dingley (612-866-3235) vai Selgai Pētersonei (651-
484-6046). 

Lasīšanas pulciņš 
Lasīšanas pulciņš pašreiz lasa Andras Manfeldes grāmatu “Virsnieku 
sievas”. Šo grāmatu pārrunāsim trešdien, 29. maijā plkst. 10:00 
Astrīdas un Māra Bergmaņu viesmīlīgās mājās. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAUDZES DZĪVE 
 

2. maijā pie mūsu baznīcas piebrauca Penske 
smagā mašīna. To vadīja mums labi 
pazīstamais Latvian American Shipping Line 
šoferis Jānis Vārpsalietis. Jānis jau 29 gadus 
pieņem un transportē mūsu saiņus (dāvanas 
ģimenēm, grāmatas bibliotēkām, atbalsts 
Kazdangas bērniem, tie ir tikai daži piemēri), 
kuri tālāk ar kuģi tiek nosūtīti uz Latviju. 
Pateicība LASL un Jānim par lielo kalpošanu 
Latviešu tautai un Latvijai! Bildē no kr. Andrejs 
Ārsts, Jānis Vārpsalietis un Ināra Poriete. 



 



LELBA DRAUDŽU DIENAS 2019 
No 29. augusta līdz 1. septembrim Katskiļos 

REĢISTRĀCIJAS ANKETA 
Draudžu Dienu dalības izmaksas: 

 
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas) 
Vienai personai 

$125 uz visām četrām dienām 
 $100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena) 
 $85 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena) 
 $55 par vienu dienu 
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu 
No 12-18 gadiem $25 
 
NAKTSMĀJAS 
Istabu maksas ir starp $50 - $70 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Nometnes saimnieci  

(518) 589-4167 vai  katskilunometnerezervacijas@gmail.com  
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam nokārtot istabas maksu pie Draudžu Dienu 

reġistrācijas. 
Guļamvietas ir arī pieejamas Nometnes mītnēs sazinoties ar Vilni Ori 215-353-0507. 
Istabas ir arī pieejamas DV īpašumā “ROTA”:  https://rotalodge.org    
Tannersville pilsētā arī pieejamas vairākas viesnīcas.  Viena no tām ir: 
 

Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY  12485; tālr.: (844) 201-4478 
 

 
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Albany, Newburgh vai JFK lidostā. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Pieteikšanās veidlapa: 
 
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________ 
 
Adrese __________________________________________________________________________ 
 
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________ 
 
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________ 
 
Ieradīšos ar auto _______  ar lidmašīnu _________ 
 
          Lidojuma diena/laiks ____________________________________________ 
 
 

Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam: 
Vilnis Ore   

1060 Shady Lane  Harleysville,  
PA  19438   

(215) 353-0507; vilniskore@gmail.com  
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2019 

 (Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019 
un draudzēs pēc pieprasījuma) 

mailto:katskilunometnerezervacijas@gmail.com
https://rotalodge.org/
mailto:vilniskore@gmail.com
http://www.lelba.org/


Mātes diena 
Izvilkumi no Egila Grīšļa krājuma “Nesiet sauli sirdī” 

Katru gadu maijā svinam Mātes dienu, šī tradīcija mūs pavadījusi jau ilgus gadus. Eseju krājumā 
“Nesiet sauli sirdī” mācītājs, profesors Egils Grīslis raksta par šo dienu: 

Dzīvē ir gaismas pilnas dienas un skaudri nospiedošas krēslas stundas, kad mums, tā liekas, “sirdi 
sažņaudz saujā Ļaunais izmisuma velns” (Rūta Skujiņa). Savā cilvēcīgumā mēs dziedam un pat 
gavilējam savās baltajās dienās – bet ne vienmēr zinām, ko iesākt ar nebaltajām. Dieva vārds mums 
dod mierinājumu, sirsnīgu un saprotamu, salīdzinot visuvareno Dievu ar rūpīgu, mīlestības pilnu māti, 
kuras sirdi un domas pilda viņas bērna dzīve, un kas savu bērnu nekad neizlaiž no acīm. 

Šodien, svinot Mātes dienu, domāsim par abiem, par Dievu un māti. Jo labāk mēs pazīsim un izpratīsim 
vienu, jo dziļāk un ieskatīgāki mēs sāksim aptvert arī otru. 

Jau no bērnu dienām, un tā cauri visam mūža ritējumam, kā mums gribas būt uz “savām kājām”, kā 
mēs cenšamies būt patstāvīgi savas laimes kalēji! Bērnībā mēs gaidām dzimšanas dienas un sekojam 
savam augšanas procesam, mēroties pie durvju stenderes. Tikai uz priekšu, tikai tālāk – bet dzīve rit 
tik nežēlīgi lēnām! Vēlāk, kad steigas vairs nebūtu, dzīve steidzas, un mēs, patstāvīgi kļuvuši,  
apjaužam savas svabadības vientulību. Protams, mēs parasti dalāmies ar draugiem un darba biedriem, 
mēs stāstām un klausāmies citu stāstos, bet reti kad, ja vispār, sastopam tur seno sajūtu, kaut ko 
līdzīgu tam, ko Aīda Niedra ir apzīmējusi par “neizteicamu maigumu”. Varbūt to atkal atrodam savā 
paša ģimenē – bet varbūt arī nē. Katrā gadījumā mātes mīlestības atmiņas paliek vienreizējas savā 
kvalitātē un spēkā.  

Tādēļ mēs svinam Mātes dienu – lai pateiktos savai mātei, un ja pateikties vairs nav iespējams, lai 
apliecinātu pateicību, lai celtu šo pateicības karogu jo augstu. Šēkspīrs zināja teikt, ka dzīvē bieži vien 
pateicības uguns izdziest ātri. Vistuvākiem cilvēkiem mēs visbiežāk aizmirstam pateikt paldies! “Tas 
jau nav nepieciešams,” mēs aizbildināmies. “To jau redz tā kā tā,” mēs skaidrojam. 

Bet aizbildināšanās ir nevietā. Izteikta pateicība ir vietā. Un tādēļ šeit savs vārds sakāms arī baznīcā 
un no kanceles, kas var citādi palikt nepateikts. Pateicība ir viens patiesas mīlestības paveids. 
Pateicība nav tikai tukša, formāla pieklājības izrādīšana. Tā ir drīzāk rūpīgi apdomāta un smalkjūtīga 
pieteikšanās pie vārda, lai pateiktos par saņemto  mīlestību un, ne lai to atmaksātu – jo mīlestību nevar 
atmaksāt – bet šajā mīlestības siltumā atgrieztos un to tagad godinātu.  

Tai pašā laikā Mātes dienai ir arī sava cilvēcīgi-savtīga puse: te ir vieta sentimentalitātei un atmiņām. 
Dzīve nesastāv tikai no darba steigas, no ikdienas rūpēm, no pienākumiem un problēmām. Dzīvē ir 
sava vieta klusumam, atmiņām, labestības gaismai. Šādā atmiņu saulgozī un izjūtu atmosfērā sildīties 
ikkatru dienu būtu nereāli. Bet laiku pa laikam mums pienākas uzmeklēt mūsu cilvēcības labāko saturu, 
to cienīt un to kopt. 

Tādēļ baznīcai, cilvēka sirds sētniecei, šodien pienākas aicināt uz sirsnību, uz svētīgām atmiņām un 
cēlām domām – un tajā pašā laikā nopietni pasvītrot, ka patiesa labestība neizsakās tikai sapņainā 
noskaņā, bet arī dzīves vējos. Šī diena pienākas arī mātēm – vientuļniecēm, jaunām un sirmgalvēm; 
šī diena aicina uz atbildību pret bāriņiem un dzīves ceļmalā palikušajiem. Mātes diena ir gan svinību, 
gan arī labestības darbu iesākuma diena – vai arī tajā teiktajiem vārdiem piemīt zināms skaļš tukšums. 
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MINEAPOLES/ST. PAULAS LATVIEŠU SKOLAS GADA NOSLĒGUMA PROGRAMMA AR 

IZLAIDUMU – 6 ABSOLVENTI 
 Sestdien, 18. maijā plkst. 11:30 draudzes nama zālē. 

Pēc pasākuma sekos atspirdzinājumi un aukstais galds lejas telpās. 
Visi mīļi aicināti! 

••• 
AIZVESTO PIEMIŅAS ATCERE 

Piektdien, 14. jūnijā plkst. 19:00 draudzes nama zālē. 
Rīko tautas deju kopa “Pērkonītis”. 

••• 
SVINĒSIM JĀŅUS PILSĒTĀ! 

Trešdien, 19. jūnijā (datuma maiņa) plkst. 18:00 Beard’s Plaisance parkā. 
Pīsim vainagus, līgosim, ņemiet līdzi groziņu, būs Jāņu siers, alus, pīrāgi. Piedalīsies draudzes koris 

un tautas deju kopa “Pērkonītis”. Ziedojums, sākot ar $10, bērniem zem 16 g. bez maksas. 

 

Bildes no 18. novembra Landmark centra pasākuma  

 

   

 

    

 

 

Bildes no olu krāsošanas latviešu skolā 

Sestdienā pirms Pūpolu svētdienas 
latviešu skolas bērni ar skolotāju un vecāku 
palīdzību krāsoja Lieldienu olas. Paldies 
Gunāram Otto par sīpolu mizām, Santai 
Kalnītei, Anitai Jurēvičai un Vilnim 
Štolceram par organizēšanu un virsvadību! 
Skolas bērni izdalīja skaistās, krāsotās olas 
draudzes locekļiem pēc Pūpolu svētdienas 
dievkalpojuma. 

Prieks bija gan dalītājiem, gan 
saņēmējiem! 

 

 

KAS NOTIEK DVĪŅU PILSĒTĀS? 
 

8. klase ar Intu Lāčplēsi 
iegravē olas rakstu. 

Labdien, visiem! Bildes no 18. novembra Landmark centra pasākuma ir 
pieejamas šajā saitē: 
https://photos.app.goo.gl/CR5J4SdDx31U3FDr6 

Skataties, izvēlaties, lejuplādējat, dalaties ar citiem... Ir vērts atkal atcerēties 
to skaisto dienu un mūsu jauko sarīkojumu! Paldies vēlreiz par atbalstu, 
piedalīšanos un sadarbību! Visu labu, LV100 komiteja 



Latviešu sabiedrība Dvīņu pilsētās un draudze 

Nesagaidījām, ka pērnā ziema būs tik barga, līdz ar to dažus paredzētos sarīkojumus vajadzēja 
apvienot, bet lielāko organizāciju gadskārtējās pilnsapulces notika kā bija paredzēts. 

Svētdien, 27. janvārī plkst. 12:00 draudzes nama lejas stāvā notiek LOAM (Latviešu organizāciju 
apvienība Minesotā) gada sapulce, piedaloties visu latviešu organizāciju pārstāvjiem. Kā katru gadu, 
LOAM valde ir čakli strādājusi, bet it sevišķi pagājušā gada Latvijas simtgades svinību sarīkojumam St. 
Paulā. Tik tiešām, visai latviešu sabiedrībai Dvīņu pilsētās ir jāizsaka milzīga pateicība LOAM 
darbiniekiem, kuri gādāja, lai Latvijas valsts simtgade Minesotas pavalstī ir grandioza ar paliekošu vietu 
un nozīmi latviešu izcelsmes pilsoņiem. Cik daudz darba un ziedotā laika deva rīkotāji, tas ir tikai viņu 
pašu zināšanā, bet ar beigu rezultātu mēs visi varam patiesi lepoties. 

Kā pārsteigumu sapulcē uzzinām, ka Dziesmu svētki ārpus Latvijas 2022. gadā notiks Dvīņu pilsētās, 
St. Paulā. Attiecīgās Dziesmu svētku sarīkojuma lietas jau tiek laicīgi kārtotas. Gandrīz neticami to 
dzirdēt, jo daudz, daudz gadus atpakaļ mēs to vēlējāmies darīt, bet neizdevās, šodien mēs gribam 
novēlēt rīcības komitejai tikai vislielākās sekmes un panākumus ar Dieva palīgu. 

Svētdien, 17. februārī pēc dievkalpojuma notika draudzes gadskārtējā pilnsapulce. Draudzes 
priekšniecei atrodoties ārpus Mineapoles pilsētas, viņas vietniece Sarma Straumane vadīja 
pilnsapulces norisi. Viņa to darīja tik raiti un tekoši, ka 39 ar 1/2 minūtēs sapulce bija nobeigta, jauns 
rekords. Šajā mēnesī minesotieši laboja arī sniega daudzuma rekordu, citus gadus vēl nekad tik daudz 
sniega nebija sabiris. Pilnsapulcē visus uzstādītos kandidātus draudzes amatiem ievēlēja ar 
aklamāciju, kas paātrināja sapulces gaitu. Arī ziņojumus un pārskatus pieņēmām visus uzreiz. Kāds 
aizmugurē izsaucās: “Sveiks lai dzīvo, Sarma!” Sapulcē valdīja jūsmīga gaisotne, jo draudzes 
iecienītais un vienmēr nosvērtais kasieris Visvaris Ģiga paziņoja, ka draudzes pagājušā gada budžets 
nobeidzies ar labu uzviju. Par tādu ziņu mēs varam paši sevi apsveikt, mācītājs Dāgs noteica – Dievs 
mūs ir svētījis, patiešām, gribas piekrist viņam. Sajūsmā un pateicībā Dievam spēcīgi dziedam mūsu 
tradicionālo sapulces nobeiguma dziesmu – Pie rokas ņem un vadi... . 

Svētdien, 17. martā plkst. 12:00 draudzes nama lejas stāvā notika Minesotas latviešu kredītsabiedrības 
gadskārtējā biedru sapulce. Piedalās kupls skaits kredītsabiedrības biedru. Sapulce ir teicami 
noorganizēta un saistošā veidā veikli ritina bagātos ziņojumus. Ar profesionālu MC kvalitāti valdes 
loceklis Vilnis Štolcers atklāj sapulci, konstatē kvorumu, uzstāda parlamentāro procedūru un iepazīstina 
klātieni ar dienas kārtību. Sekretārs Arnolds Ozols nolasa iepriekšējā gada sapulces protokolu, kuru 
klātesošie pieņem. Seko valdes priekšsēža Pētera Grotāna ziņojums par pagājušo gadu, kas nav garš, 
bet koncentrēts, dodot labu pārskatu par notikušo. Tālāk kredītsabiedrības prezidente Santa Kalnīte 
sniedz savu CEO ziņojumu, kas apraksta LCU (Latvian Credit Union) darbību. Tajā ietilpst: 1) 
pašreizējā tirgus stratēģija, 2) biedru skaita palielināšana, 3) turpināt palielināt aizdevumu normas, 4) 
izsniegt VISA debetkartes biedriem un 5) atbalstīt mūsu (latviešu) sabiedrību. Santas palīdze Zinta 
Pone, kas ir LCU operāciju menedžere, zinīgi un detalizēti paskaidro starptautisko naudas pārsūtīšanas 
metodi, kuru kā pakalpojumu par mazu samaksu, salīdzinot ar vietējām bankām, izdara 
kredītsabiedrība. Vēl jāpiemin kasieris Miķelis Ģiga, priekšsēde supervisory komitejai Deb Grundmanis 
un valdes vice-priekšsēdis Ēriks Strēlnieks, kuri visi dod savus pārskatus un ziņojumus ar labi 
sagatavotiem materiāliem. No klātienes ir tikai pāris jautājumi, kas, manuprāt, norāda, ka pasniegtie 



materiāli un reprezentācija ir bijusi skaidra un saprotama. Ir prieks piedalīties sanāksmē, kur viss ir tik 
mērķtiecīgi ieplānots. 

Pilnsapulce notika angļu valodā, kā tas ir jādara pēc likuma noteiktās kārtības. Pēc nobeiguma 
klātesošiem servēja garšīgu maltīti, kas ir tradicionāli pieņemts, jau gadiem ilgi. Atminos, ka bijušais 
menedžeris nelaiķis Artūrs Bērziņš teica: “Vienreiz gadā taču ir vērts ko labu iekost uz kredītsabiedrības 
rēķina.” 

Piedaloties šajās pilnsapulcēs, man bija iespēja redzēt mūsu draudzes locekļus, kas reiz bija skolēni 
svētdienas vai sestdienas skolā, bet tagad viņi ļoti efektīvi pilda ieņemtos amatus latviešu sabiedrības 
organizācijās, kuras vada un arī audzina jaunu paaudzi, kas mācās un veidojas vēl šeit pat, mūsu  
dievnamā. Es ceru un ticu, ka Dieva svētība pavadīs arī viņus. 

Jāatzīst, draudze ir vienojusi mūsu sabiedrību un vairums draudzes locekļu to vada. Laimonis Sproģis 

 

Mednieku pusdienas 

Latvieši ir mednieki. Atceros, ka tante stāstīja, ka mans vecais tēvs Džūkstē medīja kopā ar prezidentu 
Gustavu Zemgali. Vecaimātei bija jāgatavo gardi briežu cepeši. 

Mūsu draudzē arī ir lieli mednieki. Pēdējos gados meža tītaru un briežu medības notika Grāvīšu lauku 
mājās. Tur piedalījās Jānis Grāvītis, Vigo Dulbe un Māris Štolcers. Daudzus gadus rīkojām mednieku 
pusdienas pēc dievkalpojuma. Vairākus gadus atbalstījām Jelgavas speciālo skolu, Kazdangu, bērnu 
operācijas Latvijā un Garezera vasaras vidusskolu. 

Šogad mednieku pusdienas rīkojām 14. aprīlī pēc dievkalpojuma, ar ievāktajiem līdzekļiem atbalstīsim 
mūsu mīļo draugu, draudzes locekli Aldi Švalbi. Pusdienām tika lietota Lidijas Pētersones recepte. 
Mārim ļoti patīk lielā, elektriskā, maisāmā mašīna, ar kuru viņš gatavo gardo kartupeļu biezputru. 
Garšīgos svaigos salātus gatavoja Eva Tone. Ilga Dulbe un Baiba Rudzīte saklāja galdus. Aleksa Dulbe 
un Elīse Ozola pasniedza kafiju un sulu. Čaklie vīri mizoja kartupeļus un mazgāja traukus. Tie bija 
Aleksis un Vigo Dulbes, Jānis Grāvītis, Arnolds Ozols. Viņiem palīdzēja Vilnis Štolcers un Elmārs 
Vuškāns. Pavārs bija Māris Štolcers. Mednieku pusdienās ieņēmām vairāk nekā $2,000, kas tiks nodoti 
Aldim. Paldies visiem pusdienu atbalstītājiem! Skaidrīte Štolcere 

  

 

 

 

 

  

  

Vigo Dulbe, 
mizojot 

kartupeļus. 

Skaidrīte Štolcere 
ar mazmeitu 
Elīsi Ozolu. 



Mednieku pusdienas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Bildes no olu krāsošanas latviešu skolā 

 
 

 

No kr.: Aleksa Dulbe 
un Elīse Ozola pie 

kafijas galdiņa. 

No kr.: Elmārs Vuškāns, Jānis Grāvītis, 
galvenais pavārs Māris Štolcers, 
Vilnis Štolcers, Aleksis Dulbe. 

Vilnis Štolcers – 
galvenais olu 
ģenerālis. 

3 brāļi Rubenzeri. 

Skolotāja Kira ar 
sagatavošanas 
un 1. klasi. 



Priecājamies par latviešu skolas audzēknes Annas Donatelles panākumiem! 

Nesen mūsu latviešu skolas saime saņēma priecīgu ziņu, ka topošās absolventes, 8. klases skolnieces 
Annas Donatelles darbs saņēmis ATZINĪBAS RAKSTU 5.-9. klašu grupā Latviešu valodas aģentūras 
rīkotajā konkursā “Mans bērnības stāsts”. 

Kopumā konkursā tika iesūtīts 601 darbs – domraksti, dzejoļi un zīmējumi. Konkursā piedalījās skolēni 
ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolas pasaulē, ieskaitot mūsu skolu.  

Labāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti krājumā. Šeit Annas stāsts: 

 

 

  

 

 
Garezers ir viena no manām vismīļākām vietām pasaulē. Mēs tur ejam mācīties, peldēties un spēlēties. 
Pēc pirmās reizes Garezerā tu vienmēr gribēsi iet tur atpakaļ.  

Tur ir tik daudzas lietas, ko darīt, ka tev būs vajadzīgas divas nedēļas vienkārši izmēģināt drusku no 
visa kā. Kad es tur eju, manas vismīļākās lietas, ko darīt, ir keramika, rotkalšana un volejs. Sāksim no 
sākuma ar manu sarakstu. 

Keramikā mēs varam izveidot, apgleznot, apdedzināt krāsnī un paņemt uz mājām, ko vien mēs taisām. 
Es parasti uztaisu dažas bļodas, kas iet kopā. Man patīk, jo mēs lietojam mūsu rokas, lai kaut ko 
izveidotu. 

Rotkalšanā mēs taisām rotas no vara. Kad būšu vidusskolā, es 
drīkstēšu taisīt rotas no sudraba. Es parasti uztaisu kādu aproci. 
Man patīk izveidot skaistas lietas. Mums ir jābūt pieklājīgiem, 
strādīgiem un uzmanīgiem. 

Volejā mēs skrienam, mācāmies likumus un spēlējam voleja spēles. 
Mana vismīļākā lieta par voleju ir palīdzēt draudzenei manā 
komandā iegūt punktu.  

Brīvajā laikā man patīk runāties un spēlēties ar manām 
draudzenēm. Mums ir dažas stundas brīvlaiks katru dienu. 

Latvija ir ļoti svarīga man. Latvieši ir tādi cilvēki, kas turas kopā uz 
mūžu. Es katru vasaru esmu gājusi un arī turpmāk iešu uz 
Garezeru. Man tur ir draudzenes no Floridas, Kalifornijas, Kanādas, 
Beļģijas un pat Latvijas. Tās draudzības ir dažas no manām 
stiprākām draudzībām. Tas ir tāpēc, jo mēs tur ejam ar vienu kopīgu 
gribu – mācīties vairāk par Latviju un stiprināt latviešu draudzības.  



Jānis Freivalds ievests amatā kā Latvijas goda konsuls Minesotā 

28. martā Mineapolē ieradās Andris Teikmanis, Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Amerikas 
Savienotajās Valstīs, lai svinīgi ievestu amatā Jāni Freivaldu kā Latvijas goda konsulu Minesotā. 
Ievešanas ceremonija notika Amerikas zviedru institūta telpās ar pieņemšanu, kurā piedalījās goda 
konsuli no daudzām citām valstīm un vairāki Minesotas latviešu organizāciju pārstāvji. Vēstnieks sveica 
dalībniekus, iepazīstināja klātesošos ar Latviju un pasniedza Freivalda kungam atzinības rakstu no 
Latvijas valdības. Latvijas goda konsuli darbojas, lai veicinātu komerciālo, ekonomisko, kulturālo un 
zinātnisko sakaru attīstību starp Latviju un citām valstīm. Amerikā pašlaik darbojas Latvijas goda 
konsuli divdesmit pavalstīs. Pirms vairākiem gadiem Laura Ramane kalpoja kā Latvijas goda konsule 
Minesotā, bet kopš viņa pārcēlās uz Kaliforniju, amats palika nepildīts. Jānis Freivalds ilgus gadus ir 
darbojies Minesotas biznesa sabiedrībā un veicinājis kontaktus starp lielām Minesotas firmām un 
Latviju. Viņš uzskata kā savu svarīgāko darbu turpināt un paplašināt tirdzniecību starp Latvijas 
uzņēmējiem un Minesotas tirgu. 

Viens no goda konsula pirmajiem pienākumiem bija 29. marta tikšanās ar Minesotas gubernatoru Tim 
Walz un viņa padomdevējiem starptautiskās tirdzniecības jautājumos. Tikšanās notika greznajās 
gubernatora pieņemšanas telpās Minesotas kapitolā. Latviešus pārstāvēja vēstnieks Teikmanis, 
Latvijas vēstniecības ekonomikas padomdevējs Arvils Zeltiņš, goda konsuls Freivalds un Minesotas 
latviešu pārstāvis Ansis Vīksniņš. Gubernatora padomdevēji paziņoja, ka ir paredzēta tirdzniecības 
vizīte (trade mission) uz Latviju un Baltijas valstīm 2020. gadā, un ka vairākas lielas Minesotas firmas 
tiks aicinātas piedalīties. Notika arī sirsnīgas pārrunas par ciešāku sadarbību citās sfērās, it sevišķi 
kultūras pasākumos, gubernators izteica prieku par plānotajiem 2022. gada Minesotas Dziesmu 
svētkiem un solīja savu atbalstu. Ansis Vīksniņš 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  Sarunas ar gubernatoru Kapitola ēkā. 
No kr. ceturtais: MN gubernators Tim Walz, 
vēstnieks Andris Teikmanis, goda konsuls Jānis 
Freivalds, Ansis Vīksniņš, Arvils Zeltiņš. 

Pieņemšana zviedru institūtā. 
 No kr.: Otrais 

sekretārs/ekonomisko sakaru 
padomnieks Arvils Zeltiņš, LV 

goda konsuls Jānis Freivalds, LV 
vēstnieks Andris Teikmanis. 



 MINEAPOLES/ST. PAULAS LATVIEŠU SKOLAS 
GADA NOSLĒGUMA PROGRAMMA UN IZLAIDUMS 

 
 

Sestdien, 18. maijā plkst. 11:30 
Draudzes nama zālē 

Pēc pasākuma sekos atspirdzinājumi un aukstais galds lejas telpās 
Visi mīļi aicināti! 

 

Anna Donatelle 
Kaija Halvorsone 
 

Ansis Ostmanis 
Tamāra Ozols 

Skolu absolvēs: 
 
 

Kaiva Pelēce 
Jūlijs Pone 



 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JĀŅI PILSĒTĀ! 
LATVIAN 

SOLSTICE! 
 
 
 
 

 
 
 
 

TREŠDIEN, 19. JŪNIJĀ PLKST. 18:00 
   WEDNESDAY, JUNE 19 @ 6 PM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pulcēsimies no plkst. 6iem (vainagu pīšana), 7os sāksies līgošana kopā ar draudzes kori 
Jāņu siers, pīrāgi, uzkodas, rotaļas un danči, piedalīsies tautas deju kopa “Pērkonītis” 
Lūdzam līdzi ņemt groziņus un krēslus, alus atļauts (3,2% bez stikla; drīkst krūzēs vai skārdenēs) 
Automašīnas novietošanai lūdzam skatīt karti nākamajā lapā 
Nopietnu lietusgāžu (negaisa) gadījumā pasākums notiks baznīcas lejas telpās 
Informācija pie Baibas Olingeres 612-202-7305 
Ziedojums, sākot ar $10, bērniem zem 16 g. bez maksas 

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gathering from 6 pm (weaving traditional crowns), church choir starting at 7 pm 
Latvian cheese, pīrāgi and dancing, folk dance group “Pērkonītis” participating 

Please bring a dish to share and a chair, beer allowed (3,2%, no glass; cups and cans ok) 
For location and parking please see map on the next page 

If very severe weather (thunderstorm) we will meet at the Latvian church 3152 17th Ave S 
For more information call Baiba Olinger 612-202-7305 

Donations starting at $10, children under 16 free 
 
 
 
 

Beard’s Plaisance, Mineapolē, pie Lake Harriet • Datuma maiņa 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Date change • Beard’s Plaisance, Minneapolis, by Lake Harriet 
 

 

Rīko koris LOAM uzdevumā 
Organized by LOAM 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Pateicības 
Sirsnīgi sveicinu redakcijas darbiniekus! Novēlu jums visiem laimīgu un Dieva svētības un bagātības 
pilnu jauno gadu! Jūsu Svētrīta Zvani ir vērtīgs izdevums. Lasu ar prieku! Paldies. Lai Dievs jums 
visiem dod sava Svētā Gara spēku strādāt Dievam par godu un pašiem par svētību! 
Kristus mīlestībā, Irēne Mednis 
 
Sirsnīgs paldies Mineapoles – St. Paulas draudzei par bagātīgo ziedojumu LELBĀL Misijas fondam, 
atsaucoties Milvoku draudzes aicinājumam. LELBĀL augstu novērtē katru ziedotāju un katru 
ziedojumu! 
Sirsnībā, Baiba Rodiņa, LELBĀL kasiere 
 
Mīļš, mīļš paldies visiem maniem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām par sirsnīgajiem 
sveicieniem manā lielajā jubilejā! Dievs man devis gaŗu un svētītu mūžu, un ļāvis satikt un iepazīt 
daudz lielisku cilvēku, kas visi bagātinājuši manu dzīves gājumu. 
Pateicība Viņam par visu! Rita Drone 
 
Savā, Minesotas latviešu koncertapvienības, un es gribētu teikt – visas vietējās latviešu sabiedrības 
vārdā izsaku vissirsnīgāko pateicību Gundai un Geroldam Lusiem par viņu ilggadīgo, nenogurstošo 
atbalstu mūsu darbam – bez viņu iesaistes un palīdzības mūsu latviešu mūziķu viesošanās šeit (kas 
jau kļuvusi par mūsu sabiedrības kalendāra neatņemamu daļu) – būtu ļoti grūti izkārtojama. 
Abu Lusu klusais smaids un gatavība vienmēr un visur izpalīdzēt allaž iesilda sirdi! 
Paldies jums! Rita Drone 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nekustamo īpašumu aģente 

 Larisa (Štolcere) Ozola 
Mobīlais 612.991.1760 
larisaozols@gmail.com 

 

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli – 
kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 

Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos 
ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 

Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu 
Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 

Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu 
nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 

Labprāt Jums palīdzētu! 



 Sludinājumi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

zaeska@frontiernet.net 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un ēdam. 
Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no ābolu sulas, 
jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie uzkodām, sevišķi 

picas, kas cepta ar malku kurinātā ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm 
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am 

Svētdien no 11am līdz 8pm 
 

Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 
Steve Hance ar partneriem 

612-568-6171, www.number12cider.com  
 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus – 
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties 

vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un 
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas, 
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un 

dāvanām. 
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 
612-871-5148, www.teashop.us 
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SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijas 
kollēģijā: māc. D. Demandts, E. Banka-Demandta (612-280-6180), S. Dombrovska, R. Drone, 
M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, S. Štolcere, V. Vikmanis. 

 
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. Manuskriptus 
lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. Manuskriptus lūdzam 
iesūtīt DATORRAKSTĀ-PĀRRINDĀS (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām). 

 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam. lesūtītos manuskriptus redakcija uzglabā 
tikai līdz nākamā Svētrīta Zvanu numura iznākšanai – apm. vienu mēnesi. Redakcija lūdz 
$30.00 ziedojumu gadā, Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai. 

 
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services and Calendar of Events 
Sunday, May 5, 10:30 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, May 12, 10:30 am – Family Day/Mother’s Day Church Service with Holy Communion, 

Children’s Talk and Sunday School. The Church Choir and Children’s ensemble will 
be participating.  

Saturday, May 18, 11:30 am – Latvian School Graduation. 
Sunday, May 19, 10:30 am – Church Service followed by fellowship and Attorney Marcus 
Urlaub’s presentation about wills and estate planning. 
Sunday, May 26, 10:30 am – Church Service followed by fellowship. 
Sunday, June 2, 10 am – Church Service with Holy Communion. The House of Hope youth 

choir will be singing during the service.  Followed by a brief concert and fellowship. 
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