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Šī dzejoļa rindas Gulaga nometnē uzrakstijis kāds nezināms  

Latvju brīves karavīrs: 

Mums nepiedos 

Nē, mums to nepiedos ne mirušie ne dzīvie 

Ne arī tie, kas vēl pēc gadu simtiem dzims, 

Ja svētā uguns tā, ko kūra senči brīvie, 

Par dzimteni, par tautu liesmot rims. 

Nē, mums nepiedos, ka sabrūk tēvu mājas, 

Ka aizaug tīrumi, ka dižozoli mirst, 

Ka svešu mēli lokot brāļi sarunājas, 

Ka paši palīdzam mēs savas saknes cirst, 

Ne arī tie, kas vēl pēc tūkstoš gadiem dzims. 

 

Mācītāja ILZE LARSEN 

269-214-1010 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece KRISTĪNE KONTERE 

952-412-4591 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622, mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 
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Draudzes dzīve novembrī 

~Dievkalpojumi notiek klātienē~ 

Svētdien, 7. novembrī, plkst. 10:30 – Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 

 DIEVKALPOJUMS.  Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 14. novembrī, plkst.10:30 – Divdesmit piektā svētdiena 

pēc Vasarsvētkiem. DIEVKALPOJUMS. Godināsim  jubilāru  

Dr. Visvaldi  Nagobadu 100. gadu dzimšanas dienā.  

Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 21. novembrī, plkst. 10:30 – Pēdējā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem – Ķēniņa Kristus diena.  

DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.  

Latvijas Valsts svētku atceres gadadiena plkst: 12:00. Sekos 

sadraudzība. 

Svētdien, 28. novembrī, plkst.10:30 – Adventa pirmā svētdiena. 

 DIEVKALPOJUMS ar bērnu uzrunu.  Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 5. decembrī, plkst.10:30 – Adventa otrā svētdiena. 

DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu un bērnu uzrunu.  Sekos 

sadraudzība. 

Svētdien, 12. decembrī, plkst. 10:30 – Adventa trešā svētdiena.   

DIEVKALPOJUMS.  Sekos sadraudzība. 

Svētdien, 19. decembrī, plkst.10:30 – Adventa ceturtā svētdiena. 

 DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. Sekos sadraudzība. 

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu 
 (612)-722-4622. 

 Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters un 

darbvede Laila Švalbe.  

 

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, Vairis Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651)-271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651)-484-6046 



Šis sprediķis ir rakstīts kādā brīdī šī gada sākumā. Likās piemērots, 
atsaucoties uz māc. Daces Skudiņas sprediķi 17. oktobrī un reizē, 
domājot par nepieciešamību atjaunot dievnama logus. 

Mācītāja Ilze 

„Pēc kādām astoņām dienām, kad Jēzus bija šos vārdus 

sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un Jēkabu un uzkāpa 
kalnā Dievu lūgt. Un, viņam lūdzot, viņa vaigs mainījās un viņa drēbes 
tapa mirdzoši baltas. Un, redzi, divi vīri ar viņu sarunājās – tie bija 
Mozus un Elija. Tie, parādījušies godībā, runāja par viņa aiziešanu, kam bija jānotiek 
Jeruzālemē. Pēteris un viņa biedri bija miega pārņemti, bet pamodušies tie ieraudzīja 
viņa godību un abus vīrus pie viņa stāvam. Kad tie jau grasījās aiziet no viņa, Pēteris, 
nesaprazdams, ko viņš runā, teica Jēzum: “Mācītāj, te mums ir labi, taisīsim trīs teltis, 
vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” Kamēr Pēteris to teica, uznāca padebesis un 
viņus apēnoja; un mācekļus pārņēma izbailes, kad tos apņēma mākonis. Un no 
padebeša atskanēja balss: “Šis ir mans izredzētais Dēls, klausiet viņu!” Kad šī balss 
atskanēja, Jēzus jau bija palicis viens. Un viņi klusēja un tanīs dienās nevienam neko 
nestāstīja par redzēto.” – Lūkas 9:28-36 

Kādreiz izņemu no atvilknes ģimenes foto albumus. Cik daudz atmiņu par katru 

foto! Šajos albumos ar manas bērnības un skolas gadiem, protams, ir tikai daži 
uzņēmumi no dzīves. Vēlāk mūzikas koledžas laikā iegādājos “Zenit” fotoaparātu par 
iekrāto naudu. Kļuvu par galveno fotogrāfu sarīkojumos ar draugiem. Foto filmas toreiz 
attīstīja tikai foto darbnīcās (tos sauca par foto ateljē). Nesu rullīšus attīstīšanai un 
gaidīju veselu nedēļu līdz dabūju redzēt bildes. Šodien, ar telefonu kabatā vai somā un 
vienmēr pie rokas, mēģinam iemūžināt katru brīdi, kas izsauc kādas emocijas, prieku 
vai jebko, kas liekas svarīgs. Un telefonā krājās tik daudz bildes, ka es nezinu, ko ar 
tām visām vispār kāds var iesākt?! 

Staigājot Lūkas evaņģēlija ceļos, mācekļi Pēteris, Jānis un Jēkabs, kāpj kalnā ar 

Jēzu Dievu lūgt. Tur nonākot, viņi piedzīvo un redz Jēzus apskaidrošanu 
(transfigurāciju) – “viņa vaigs mainījās un viņa drēbes tapa mirdzoši baltas.” Pēteris, pēc 
miega pamodies un redzēdams notiekošo, vēlās palikt kalnā uz atlikušo dzīvi. Prom no 
tās dzīves, kas sagaida kalna pakājē, prom no dzīves nemiera, prom no uztraukumiem, 
neziņas un nedrošības. Tad, arī viņi visi piedzīvo un dzird Dieva balsi no mākoņa, kas 
aicina ieklausīties Jēzū un sekot viņam: “Klausiet viņu.” Pēteris, sajūtot drošību Jēzus 
godībā un gaismā, esot augustu kalnā, vēlās iemūžināt gan Jēzu, gan Eliju un Mozu, 
kuri sarunājas ar Jēzu. Pēteris vēlās iemūžināt notiekošo kā fotogrāfiju un ielikt to rāmī. 

Fotogrāfijas – vecas albūmos vai jaunas mūsu telefonos, diemžēl ir statiskas. 

Līdzīgi kā mācekļiem Apskaidrošanas kalnā, mūsu dzīves bildes kļūst kā logs caur kuru 
mēs iekāpjam jaunā pasaulē. Mēs ieraugam [izņēmu komatu] uz ko līdz šim esam 
skatījušies, bet neesam redzējuši - redzam pēkšņi it kā ar jaunām acīm, dzirdam pa 
jaunu. Tas notika ar Pēteri, Jāni un Jēkabu. Kad Jēzus kļūst apskaidrots, viņš nepaliek 
par kaut ko citu, kas viņš nekad nav bijis. Trīs vīri redz Jēzu tādu, kāds viņš ir bijis 
vienmēr – Dieva Tēva mīlēts, pilns godības un miera. Arī balss no mākoņa nav jauna. 
Tās ir vīru ausis, kas sadzird pa jaunam, viņi sadzird balsi, kas arī viņus uzrunājusi 
vienmēr. 

Apskaidrošana kalnā ir mūsu Kunga Jēzus apskaidrošana, bet - tā ir arī Pētera, 

Jāņa un Jēkaba apskaidrošana. Tā ir mūsu apskaidrošana, kad mūsu dzīve un tās bilde 
kļūst par logu, caur kuru saredzēt dzīvi pa jaunu un mēs stāvam apskaidroti. Dzīves 
apstākļi vai cilvēki ap mums varbūt nav mainījušies – mēs esam tie, kas mainījušies. 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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Pētera vēlēšanās taisīt telti kalna augstienē ir vēlēšanās iemūžināt uz visiem laikiem šo 
brīdi, Jēzus apskaidrošanu, jo tas viņu ir piepildījis, [ieliku komatu] un viss ir labi. Tieši tā 
kā Pēteris vienmēr ir ilgojies, tieši tā kā dzīvei būtu jānorit – mierīgi, harmoniski, bez 
sāpēm un raizēm, Dieva godības un mīlestības gaismā. 

Tomēr Jēzus pēc apskaidrošanas iet no kalna lejā un ved mācekļus sev līdz, 

atpakaļ. Katrs droši vien varētu atcerēties brīdi dzīvē, kad kādu laiku nogājis dzīves 
ceļu, skatās uz to ar jaunām acīm, klausoties ar empātiju un izpratni, un, it kā atrodot 
logu, kas atveras uz jaunu pasauli, uz jaunu veidu kā dzīvot. Bieži gan vēlamies iet 
atpakaļ uz šiem brīžiem, tajos pakavēties kā uzceltās teltīs. Sakam: “Mums te ir labi.” 
Mēs vēlamies atgriezt šos brīžus, palikt kā paliekamā mājas vietā, tomēr - tikai lai 
dzīvotu pagātnē. Un to vēlamies darīt tik spēcīgi, ka ķeramies pie pagātnes par katru 
cenu!  Rezultātā, paši aizveram logu uz nākotni, kuru Dievs mums atvēris un aicina 
lūkoties uz pasauli caur to. 

Un tā, Pēteris, Jānis un Jēkabs nokāpj no kalna kopā ar Jēzu. Trīs vīri tur nevarēja 

nedz palikt, kā Pēteris to ierosināja, nedz celt teltis. Bet Apskaidrošanas kalnu viņi arī 
neatstāja pa visam! Viņi paņēma to sev līdz! To, ko viņi piedzīvoja, uzturēs viņus visos 
nākošajos notikumos, kas sagaida Jēzu un arī viņus – līdz Golgātas krustam, līdz 
Lieldienu rītam un aiz tā. Tieši kā Elija un Mozus Jēzum kalnā to stāstīja. Apskaidrības 
brīži mūs pārmaina, uztur mūs, sagatavo mūs, drošina mūs, vada mūs nākotnē, 
neskatoties uz dzīves apstākļiem. Tie rāda mums, kas mēs esam – Dieva apskaidroti 
ļaudis. 

Atver savas acis, redzi pasauli un dzīvi jaunām acīm! Atver savas ausis un dzirdi 

Dieva balsi, kas runā ar tevi! Atver savu sirdi, savu dvēseli, savu prātu - tava dzīve kļūs 
apskaidrota. 

 Katrs attēls, katra bilde un fotogrāfija vecos foto albumos vai tavā jaunajā telefonā, 

ir kā atvērts logs, kurā raugoties saklausi balsi, kas saka: “Tas nav viss! Aiz 

katra attēla ir dzīve, kas turpinās jaunā spēkā. Aiz katras 

pagātnes pieredzes un atmiņas ir iespēja veidot nākotni. 

Klausiet manam izredzētam un mīļam Dēlam. Sekojiet 

Viņa mīlestības pildītai dzīvei. Mācieties no Viņa.” Āmen. 

(Iedvesmots no M.Marsh)  

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<< 
 

Māc. Dave Folkerts 2021. g. 8. augusta sprediķis 
 

 One of my confirmation students recently visited me. I had not seen her for 35 
years. Her family was coming to the North Shore of Lake Superior from their home in 
Kansas City, and she wanted to stop by and see me. She came, now a woman 50 years 
old, with her husband and their three kids. We got along famously. As they were 
leaving, the woman turned to my wife and said “He’s just as wonderful as I remember 
him to be.” My wife leaned over to her and said “Honey, if you had lived with him for a 
few years, you might not think that.” Truth hurts.  

 Memories are not always what we expect them to be. In our mind, history has 
not changed. A lot has happened since the first memory of whomever or whatever we 
have. Our lives, our existence, our personal history is maybe not not less than, but 
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maybe more than the memories and the culture that we carry with us. Now, the 
automatic thing is that we think it might be less, but maybe it’s more. 

 Shortly after we started dating, my wife’s friends invited us to spend the 4th of 

July with them in central Minnesota. There they still had parades, and I sat on the curb 
with my future wife and Laura, the little girl who was to become my stepdaughter, as the 
floats went by, and they threw candy out on the streets. Then my wife got up and with 
her little friend walked to the Ben Franklin store. When they reappeared, we walked to 
the car and headed for our friends’ home. When we got there, the little girl came to me 
and pulled out of a bag she was carrying a little ceramic dog. Maybe it had cost her 25 
cents, and she said “I got this for you.”  

 Well, I kept that on the dashboard of this old car I had, and every time we came 
back for a visit, and Laura was in the car with us, she said, “I remember when I gave 
that to you.” In the Gospel lesson for today, Jesus erupts with this “I am” phrase, “I am 
the bread of life,” and the people around him who are listening to this then say: “Wait a 
second, we know this guy, there’s nothing special about him – we know his mom, and, 
boy, do we know his brothers and sisters and what in the world makes him so special?” 
They can’t accept it. They see him as a 25-cent ceramic dog from Ben Franklin. But, 
there’s more. 

  A lot of you know what it is like to be hungry. A parishioner from my first 

congregation was a refugee like many of you, and I remember him telling me that for 3 
weeks at the end of the war, all he had to eat was a handful of potatoes. He knew what 
it was like to be hungry. In our society, here or in Europe, we know such plenty, but in 
many parts of the world people still know that hunger. 

  But, we also live in a very hungry land, in a very hungry time. So, all of a sudden 

this idea of just being physically hungry goes out the window, and, in this text from 
John, we are moved from a literal understanding of hunger to a completely different kind 
of hunger. That’s the amazing thing about the Gospels, especially the Gospel of John. 
He moves us from literally seeing (“Oh, this is about bread”) into something much 
deeper, much more, and he does that with our histories, our memories, and our lives, as 
well. 

  We are transformed in this text from seeing Jesus as the people of his time did 

(“we know he’s nobody special”), to perceiving something transcendent -- somebody 
who takes common stuff, common people like Jesus was, according to his neighbors, 
and turns common things into holy. I wonder if he does that with people, too. Yes, he 
does.  

 Now, I remember that girl from confirmation days as completely unruly, 

completely unwilling to accept the confirmation lessons. She would smile and flash her 
big, blue eyes, and somehow everything just slid off her, like teflon. Is that the memory I 
should hold of her or to see her now as the grown woman, a great mom, a wonderful 
wife? The common memory becomes something quite more.  

 Martin Luther did it in a very extreme way. He took us from the old view of 
communion, being literally the chomping down of flesh and the drinking of literal blood, 
to say it’s much more. We take in our Lord Jesus in ways that are more than just some 
kind of earthly Eden. We take in the world around us now as people of faith, as being 
more than just the black and white realities that we all have to live with on a daily basis. 
We as people of faith are now moved by this episode in the Gospel of John to take 
common things and now see them as holy.  

 But Jesus also said of himself, if you believe in me, if you see me, you will never 

thirst, you will never hunger again, and we are seeing that God is also taking holy things 
and making them very common. It makes Jesus a part of our daily life. Now, we can 
lose that. We can begin, like the world around us, just to see things in a very literal 
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sense, “my belly is full, I’m ok, I don’t need any more” or “I’m healthy why should I worry 
about anybody else.” It would be the saddest thing to leave Jesus far away and not to 
realize that in Him what God has done is to say “I’m taking what is holy and making it 
common in your daily lives. I am turning it into bread, the bread that will really sustain 
you throught the madness that every generation knows.” 

  A few years ago, I had to sell my old car. I put it on Facebook Marketplace. After 

a few days a guy bought it. He gets into the car and starts it up but suddenly turns to me 
and says “Oh, wait a second, you forgot something” and gave me the 25-cent ceramic 
dog. Had he taken it home, he would have pitched it. He asked “does that mean 
something to you?” I said “it means the world to me.” It still has a special place in my 
heart and is now safely in the house. 8-year-old Laura has grown into a marvelous 
woman, and she saw that little dog, now sitting on a shelf, and asked “Why do you keep 
that?” It will forever be a memory of a time and has kept me here in so many ways over 
the years, and I’m going to hang on to it to my last breath. But, without her knowing 
about it, when her daughter is old enough, I will hand her a bag with a small plastic dog 
in it and just say “Millie, I want you to have it.” Maybe she will want to know where it 
came from, and maybe, she will be willing to see that in common things the holy is 
present, and that in common things God does his work, because God has taken holy 
things and made them commonplace. 

 God takes our faith out of the realm of “someday” and “yes, it was this way 

once,” out of that ancient memory experience, and says “no, this is here, this is bread 
for today.” And we are all capable, all of us.  
Now a parting word. I have been delighted to be here for the 7-8 months.  

 But, now you come to a time where you have a new pastor, and she will lead you 

through a much longer experience. You have some choices to make to see whether or 
not this “commonplace” can still be holy and about what you shall yet become, not 
about what you once were. If you can fall more in love with that “what we shall yet 
become,” rather than “what we once were,” you will be on the cusp of seeing Jesus as 
the bread of the way, because after all, bread does not sustain us for yesterday, but for 
tomorrow. 

 May God bless you during that task and sustain you. Amen. 

 

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<< 

 

IESVĒTES MĀCĪBAS  
 

 
 

Visi, kam interese,  
ir aicināti pieteikties iesvētes 

mācībām!  
 

Stundās mācamies visu, kas 
nepieciešams, lai varam kļūt par 

pilntiesīgiem draudzes locekļiem un 
Kristus sekotājiem luteriskajā baznīcā. 

 
 Lūdzu, sazinieties ar māc. Ilzi caur e-pastu revilze@hotmail.com vai 

telefonu: (269)-214-1010, (trešdienās: 612-722-4622).  
 

mailto:revilze@hotmail.com


Mācītājas Ilzes Larsen ievešana amatā  

2021. gada 17. oktobrī. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DRAUDZES 

DZĪVE 
 

Garīdznieki:  Andris Sedliņš, Ilze Larsen,  

Prāveste Dr. Sarma Eglīte, Dr. Dace Skudiņa. 

Prāveste 

Dr. Sarma 

Eglīte dod 

svētību 

Māc. Ilze un priekšniece Kristīne Kontere 

Mineapoles Dvēsele 

MJ ar mammu 
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- 

Astotā draudzes mācītāja tiek ievesta mūsu draudzē. 

 2021. gada 17. oktobrī, skaistā svētdienas rīta dievkalpojumā draudze 

svinīgi un iepriecināti pulcējās, lai piedalītos ceremonijā, kur ILZE LARSEN tiek 

ievesta amatā  par mūsu draudzes mācītāju, astoto pēc kārtas. Dieva svētība Iai 

viņu pavada šodien un dienās nākamās. 

 Draudzes priekšniece, Kristīne Kontere, ērģelēm spēlējot, ieved Ilzi un 

pārējos trīs amatā  ievedējus - garīdzniekus pie altāra sētiņas: prāvesti Dr. Sarmu 

Eglīti, Vidienas apgabala garīgo vadītāju no Klīvlandes, OH., mācītāju Dr. Daci 

Skudiņu no St. Louis, MO, un vietējo, penzionēto amerikāņu draudzes mācītāju 

Andri Sedliņu no Plymouth, MN. Pēc īsa lūgšanas brīža mācītāji - ievedēji ieiet altārī, 

bet draudzes aicinātā mācītāja, Ilze, nostājas altāra ārpusē, seko Introits, ko lasa 

amatā ievedēja, prāveste Dr. Sarma Eglīte. 

 Teksta pirmā daļa ir domāta aicinātai mācītājai, otrā daļa draudzei. 

Introits turpinās ar jautājumiem un svētiem apsolījumiem Dieva priekšā, māc. Ilzei  

un arī  draudzei un nobeidzas ar apņemšanās vārdiem: “Jā ar Dieva palīgu!” Man kā 

vecākam draudzes loceklim patīk Ievedēja teksts, kas tiek jautāts tieši visai 

draudzei: “Arī tev, draudze, es jautāju: Vai gribi šo mācītāju pieņemt kā savu dvēseļu 

ganu un kopēju un vai  solies viņu atbalstīt viņas darbā, lai tas nāktu draudzei par 

laicīgu un mūžīgu svētību. Ja  tā ir jūsu apņemšanās, tad atbildiet, sacīdami: Jā, ar 

Dieva palīgu!". Draudze, kājās stāvēdama, atbild: Jā, ar Dieva palīgu! Senāk, mēs 

ceļos nometušies tā darījām. 

 Ievedēja, prāveste Sarma beidz ar vārdiem: "Tas Kungs to ir dzirdējis”. Un 

tagad Baznīcas Virsvaldes uzdevumā es Tev mīļā māsa uzticu šīs draudzes garīgo 

aprūpi un šīs  draudzes macītāja amatu - Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. 

 Ievedamā mācītāja, Ilze, nometas ceļos un Ievedēja un pārējie mācītāji 

uzliek viņai roku uz galvas un katrs saka kādu Bībeles pantu - kā svētības vārdu. 

Tad visi lūdzam Dievu un dziedam nākošo dziesmu. Dievkalpojums turpinās parastā 

kartībā ar dievgaldu. 

 Vēl jāpiemin, ka mācītāja Dr. Dace Skudiņa bija sagatavojusi savai draudzenei 

Ilzei, mūsu mācītājai, labi pārdomātu, augstvērtīgu sprediķi, kuru ievietosim nakošajā 

Svētrīta Zvanu vēstnesī. Šai dievkalpojumā piedalījās arī “Mineapoles Dvēsele” -

Kristīne Duņēna Mertz, Viktors Konters un Pauls Švalbe, priekšnesums izskanēja 

izcili un labi iederējās šai dievkalpojumā, tas pats sakāms arī par draudzes kori, kas 

teicami nodziedāja dziesmu "Cik brīnišķīgs!” kuru atdzejojis Ansis Lagzdiņš, sens 

draudzes loceklis. Liels paldies jāizsaka Gunai Kalmītei Skujiņai par balsu aranžējumu 

korim. Manām ausīm tas izklausījās burvīgi. 

 Pēc  dievkalpojuma satikāmies baznīcas lejas telpās, kur Dāmu saime bija 

sagatavojusi gardas uzkodas ar kafiju un pat glāzi vīna. Bija brīnišķīga iespēja 

satikties ar visiem viesu macītājiem un parunāties par senlaikiem kad kājas bija 

spēcīgākas un galva ne tik sirma. Šī diena mums bija Dieva dāvana, it kā Dievs to 

piešķirot pa laikam labiem cilvēkiem. Vai tiešām arī mums?         

Laimonis Sproģis 
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKU AKTS 
 
 
 

Svētdien, 2021. gada 21. novembrī plkst. 12:00 
 
 
 

Latviešu ev. lut. draudzes dievnamā 
3152 17th Ave. S, Mineapolē, MN 

 
 

 
PROGRAMMĀ: 

 
 

Latvijas Valsts prezidenta svētku sveiciens 

Draudzes koris 

Benjamiņš Aļļe – trompete 

Tautas dziesmu ansamblis “Teiksma” 

Latviešu skola 

 

Sarīkojums tiks raidīts tiešraidē internetā: 

https://facebook.com/151677648181316/live/ 

 

Sekos sadraudzība: kliņģeris, glāze vīna vai sula 
 
 

Būs iespēja ziedot kora darbībai 
 

 
 

Visi mīļi gaidīti!        Rīko draudzes koris 

 
Ievērojiet: uzturoties baznīcas telpās, jāvelk maskas 

https://facebook.com/151677648181316/live/
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Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

Dāmu Saime 

ielūdz uz 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU TIKAI LĪDZŅEMŠANAI 
 

Sestdien, 2021. gada 4. decembrī no 12:00 līdz 15:00 pēcpusdienā 

 

Lūdzu, piesakiet  jūsu izvēli līdz 14. novembrim. 

 

Piesakiet savu izvēli aizpildot pasūtījumu lapu to sūtot uz draudzi adresējot Dāmu 

Saimei, sūtot e-pastu damusaime@gmail.com, zvanot  612-208-7662.  

Atstājiet savu vārdu un telefona numuru, atzvanīsim. 
 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes 

(3152  17th Ave S, Minneapolis) 

Ladies Aid 

invites you to our 

CHRISTMAS BAZAAR FOR TAKE-OUT ONLY 
 

Saturday, December 4th, 2021 from 12:00pm – 3:00pm 

 

Please place  your order by November  14th. 

 

To place your order: please fill out the form below and send to the church addressed 

to Ladies Aid, order by e-mail at damusaime@gmail.com, or call 612-208-7662.  

Leave your name and phone number, and we will get back to you. 

 

 

 

 

mailto:damusaime@gmail.com
mailto:damusaime@gmail.com
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Ziemassvētku tirdziņa pasūtījumu lapa / Order Sheet 
 
 

Vārds / Name 

Telefona numurs / Phone number 

E-pasts / Email  

Preces / Take Out Izmērs / Size Cena / Price 

Daudzums / Amount 

Pasūtījums / Order 

Skābie kāposti / 

Sauerkraut 

16oz $8 - only 1 container  

Kartupeļu salāti / Potato 

salad        

16oz 

 

$8 – only 1 container  

Pelēkie zirņi / Grey peas 8oz $5  - only 1 container  

Sēņu salāti / Mushroom 

salad 

8oz $5 – only 1 container  

Pīrāgi / Bacon rolls 10pcs. in bag $16 – only 2 bags  

Jāņu siers / Jāņu cheese ¼ ripulis / 

¼ wheel 

$12 – only 2 wedges  

Dzeltenmaize / Saffron  

bread 

Kukulis / loaf $8 – only 2 loaf  

Rudzu maize / Rye bread Mazais kukulis / 

Small loaf 

$5 – only 1 loaf  

Rudzu maize / Rye bread  Lielais kukulis / 

Large loaf 

$10 – only 1 loaf  

Piparkūkas / Gingerbread 

cookies 

0.5 lb maisiņš / 

bag 

$10 – only 2 bags  

Piparkūku mīkla / 

Gingerbread dough 

1.0 lb $10  

Abolkūka / Apple bars 3x3 inch $4  

Torte / Torte 3.5x1.0 inch $4  

Biezpiena plātsmaize / 

Cottage cheese bars 

3x3 inch $4  

      Kopsumma / Total 
 

 
 

Please fill out the form and mail to: 
  

Ladies Aid 
Latvian Ev. Luth Church  

3152 17th Ave. S., Minneapolis, MN 55407 
 

Please respect our order quantity limits! 

Minneapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes Dāmu Saime 
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Mineapoles lasītāju pulciņš 

Mineapoles lasītāju pulciņš atsāka rudens sezonu trešdien, 13. oktobrī, plkst. 10:30, 
pārrunājot Anšlava Eglīša “Švābu kapričo”. Pulciņā piedalījās (bildē no kr.puses) Aija 
Vijuma, Astrīda Puķīte, 
Līga Lāce,  Gunda Luss un  
Aina Rozenberga. 
 Grāmata sastāv no 
20 stāstiem kurus Eglītis 
rakstīja savās otrā 
pasaules kara bēgļu gaitās 
Švābijā, pilsētiņā kuru 
grāmatā Eglītis nosauc par 
Pfiferlingenu. Vairākos 
stāstos parādās Pēteris 
Drusts, latvietis, kurš mēģinot tikt prom no kara postažas Vācijas vairāk apdzīvotās 
vietās, ierodas Pfiferlingenā, Švābijas kalnos, un sameklē istabu pie labvēlīgas švābu 
atraitnes. No stāstiem kas mums vairāk palika atmiņā bija “Smaids.” Drusts ir saklājis 
bagātīgu cienastu latviešu bēgļa draugiem kuri pēdējā mirklī nespēj atbraukt. Lai 
neaiziet ēdiens bojā, Drusts aicina viņa saimnieci uz mielastu. Nabadzīte sen nav tādu 
mantu redzējusi, pārēdās un sliktā sajūtā pazaudē savus mākslīgos zobus, kurus vēlāk 
ir jāizsmeļ no mēslu kaudzes. Mūs vēl uzjautrināja stāsts “Meluzīne Frika”. Šinī stāstā 
Drusts iemīlējās daiļajā miesnieku meitā, kura tēva veikalā strādā par pārdevēju. Drusta 
mīlestība pēkšni pazūd kad smalkā meitene paņem lielo miesnieka dunci un Drusta 
priekšā nokauj pieprasīto trusīti ar vienu ātru, pamatīgu griezienu. 
  Nākamā lasītāju tikšanās paredzēta 10. novembrī plkst.10:30. Pārrunāsim 
Ingunas Baueres “Hernhūtiešu meitas”, turpinājums no “Mācītājs un viņa dēls”. 
Gaidīsim jaunus dalībniekus! 

Līga Lāce 

Pateicība! 

Mīļā Mineapoles - St. Paulas draudze! 

PALDIES par jūsu sirsnību un apsveikumu 17. oktobrī, kad tiku ievesta amatā kā 
draudzes mācītāja. Paldies par skaistajiem svētkiem pēc dievkalpojuma un bagātīgi 
klāto galdu! Draudzes kora un Mineapoles Dvēseles izpildītās dziesmas mani dziļi 

uzrunāja un iedvesmoja. 
 

Iesim un kalposim tam Kungam ar prieku! - Mācītāja Ilze 

 

     Atjaunosim baznīcas logus! 
         Atbalstīsim! Ziedosim! 

         Pateicamies! Ienākuši pirmie ziedojumi! 
 

 
Draudzes Ziedojumu AKCIJA! 

„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS” 



Dziesmu svētku ziņas 

Vēl tikai dažas nedēļas līdz svētku biļešu 
   pārdošanai! 

 

Sākot ar 18. novembri būs iespējams iegādāties Dziesmu svētku biļetes!  

Līdz gada beigām biļetēm būs 10% atlaide. 

  Sarīkojumi notiks nākamā gadā, St. Paulā, no 29. jūnija līdz 4. jūlijam.  

Biļetes varēs pasūtīt caur Dziesmu svētku mājas lapu www.latviansongfest2022.org 
lietojot kredit karti. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai elektroniski.  

Pircējs saņems epastu ar biļeti vai kuponu. Uz abiem parādīsies QR kods 

(melnie un baltie kvadrātiņi četrkantainā laukumā). Tos varēs uzglabāt vai nu uz mobīlā 
telefona vai izdrukāt. Kuponi būs dažiem sarīkojumiem kuriem vajadzēs pašas zāles 
drukātās biļetes.  

Kuponi būs jāuzrāda un jāiemaina pret biļeti Dziesmu svētku laikā pie biļešu 

kases svētku galvenā viesnīcā, InterContinental St. Paul Riverfront, vai baznīcas lejas 
telpā jūnija svētdienās pirms Dziesmu svētku iesākuma. 

Mēs lietosim šo biļešu pārdošanas iekārti lai samazinātu piemaksas un biļešu 

gala cenas Dziesmu svētku apmeklētājiem. Dažas iestādes sagaida 10% līdz 20% 
piemaksu par katru biļeti.  

Mūsu iekārta izmaksās pircējam zem 3%. Mērķis ir padarīt biļešu cenas 

pieejamas visiem, bet arī ņemot vērā augstās izmaksas koncertzālēm un citām 
iestādēm. 

 
      Dziesmu un deju svētku rīcības komiteja 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 

 

http://www.latviansongfest2022.org/
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Līdz gada beigām biļetēm būs 10% atlaide. 
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Pērkonītis dimdina dejas grīdu 

 
 
Dvīņu pilsētu latviešu deju kopa Pērkonītis atsākusi mēģinājumus pēc ilgā 

COVID pārtraukuma. Lielā Pērkonīša grupas vadītājas Kira Birmane un Kristīne 
Duņēna- Mertza, repetitore Indra Ekmane, aicina pievienoties visus dejot gribētājus, 
norādot, ka iepriekšēja pieredze nav nepieciešama. Nav arī vecuma robežu: “Mums nav 
vecuma ierobežojuma! Patreiz Pērkonītī dejo gan padsmitnieki, gan sirdī jauni ļaudis 
savos piecdesmitajos gados. Galvenais, lai ir prieks dejot!” Mazajā Pērkonītī, ko vada 
Ingrīda Erdmane, dejo latviešu skolas vecuma bērni. 

Pērkonīša vadība atsāka darbību jau 2021. gada sākumā, ar Pasaules brīvo 

latviešu apvienības starpniecību piesakoties un saņemot Latvijas Kultūras ministrijas 
stipendiju, lai segtu telpu īres izmaksas deju kopai uz nākamo gadu. 

Augusta beigās Duņēna-Mertza, Sanita Kalnīte un Jānis Dēliņš, ar LOAM un 

Pērkonīša atbalstu, ceļoja uz Katskiļa nometnes intensīvajām tautas deju apmācībām, 
lai gatavotos dziesmu svētkiem. Tur vietējās un skolotājas no Latvijas apmācīja dejas 
soļus lieluzveduma dejām, lai grupas pārstāvji varētu iemācīt tos tālāk savai grupai. 

Visu vasaru Pērkonīša vadība vēroja COVID situāciju un centās izplānot kad, 

kur, un kā varēs atsākt mēģinājumus, un ar kādiem drošības noteikumiem. Pirmais 
vietējais ģenerālmēģinājums notika 8. oktobrī. 

Lielajam Pērkonītim ir pieteicies rekordliels 36 dejotāju skaits, starp kuŗiem divi 

dejotāji apzinoties, ka viņu senčos ir latvieši, un ir izvēlējušies pirmo reizi iesaistīties 
latviešu kopienā. Vairāki ir atgriezušies uz dejošanu pēc ilgiem gadiem skatītāju pulkā. 
Šī grupa plāno dejot apmēram pusi no paredzētajām 27 lieluzveduma dejām. 

Ir gan gods, gan atbildības sajūta būt vietējai grupai. Būs vienreizēja iespēja 
uzstāties lielajā Xcel centrā, piemetina Birmane. 

Mēģinājumi šobrīd notiek sejas maskās, bet tas nemazina dalībnieku entuziasmu 

par piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos St. Paulā nākamājā gadā. Gatavojoties 
tautas deju lieluzvedumam svētku ietvaros, pirmajās pāris dienās pieteikušies jau teju 
300 dejotāji no 19 kopām ASV, Kanādā, Latvijā, un Īrijā, ziņoja Tautas deju 
lieluzveduma vadītāja Astrīda Liziņš. 

Tautas deju lieluzvedums, viena no gaidītākajām un apmēklētākajām svētku 

izrādēm, pulcēs daudzus simtus dejotāju no ASV, Kanādas, Eiropas un Latvijas. 
Plašajā Xcel Energy arēnā izdejosim Latvijas novadus – Kurzemes jūras krastus, 
Zemgales līdzenumu, Vidzemes kalnus un mežus, un Latgales savdabīgos soļus un 

 Pērkonīša mēģinājums 2021. g.  // Toronto Dziesmu svētku Lieluzvedums, 2019. g. (K. Gūtmanes foto) 
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gājienus. Senākas novadu dejas, kā arī jaunākas choreogrāfijas radīs sajūsmu par 
latviešu daiļradi un dejotprieku! 

Pamatojoties uz CDC noteikumiem, Xcel centra viesiem ir ļoti ieteicams valkāt 
sejas maskas. Šobrīd apmeklējumam nebūs nepieciešams COVID vakcinācijas 
apliecinājums vai negatīvs testa rezultāts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka CDC noteikumi var 
mainīties līdz 2022. gada jūnijam. 

Tautas deju lieluzvedums notiks 2022. gada 2. jūlijā. Biļetes uz šo un citiem 

svētku pasākumiem būs iespējams iegādāties no 18. novembra. 
 

     Anna Hobbs, Jānis Barobs, Arta Ankrava 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Latviešu skola saņem finansiālu atbalstu no Latvijas 

 Līdzīgi kā citus gadus latviešu skola pieteicās Pasaules brīvo latviešu apvienības 

(PBLA) un Latviešu valodas aģentūras (LVA) izsludinātajā diasporas skolu atbalsta 

konkursā. Konkursu komisija nolēma un LVA pārstāvji apstiprināja piešķirt mūsu 

latviešu skolai 2,763 EUR.  

 Šo naudu izmantosim dažādiem mērķiem: īres maksai (klašu telpām baznīcā, kā 

arī paviljona īrei izlaidumam), masku, viedTV iegādei, un latviešu amatu apguvei tiks 

iegādātas nelielas stelles un apmaksāta mālu darbu apdedzināšana.  

 Liels paldies Latvijas valstij, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, 

Latviešu valodas aģentūrai, PBLA un ALAs Izglītības nozarei par atbalstu!  

Skolas administrācija un vecāki 

 

 

Latviešu skolas 2021./2022. mācību gads aizsācies! 

Pagājušā mācību gada beigās ļoti gribējām ticēt, ka rudenī varēsim atgriezties pie 
“parastām’’ mācībām mūsu klašu telpās baznīcā, tomēr vīrusa kārtējais vilnis neļāva to 

darīt. Pārdomājot iespējas un ņemot vērā 
apkārtnes amerikāņu skolu pieredzi, 
nolēmām veikt dažas izmaiņas: stundas 
noturēt baznīcas ēkas lielākajās telpās, 
vilkt maskas, un katru trešo reizi satikties 
ārā, parkā, kur būtu drošāk noturēt 
dejošanas un dziedāšanas nodarbības 
(jo jāsāk gatavoties Dziesmu svētkiem!) 
 Skolas gadu sākām nedaudz vēlāk 
kā parasti – 18. septembrī – ar 
izbraucienu uz Willow River štata parku 
Viskonsīnā. Tur apskatījām ūdenskritumu 
un uzkāpām skatu tornī! Priecājāmies, ka 

māc. Ilze ar MJ varēja mums pievienoties un iepazīties ar skolas saimi. 

 

Willow River štata parkā 
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Pirmā skolas diena baznīcas telpās notika 25. septembrī. Satikšanās prieks bija liels! 

 2. oktobrī uzrunā ar ziediem teicām paldies skolotājiem: sk. Ingrīda Erdmane 
māca topošos absolventus un dejošanu, sk. Laila Švalbe māca 6. klasi, sk. Kira 
Birmane – 3./4. klasi,šogad 1. klasi vadīt ir uzņēmusies sk. Māra Zeltiņa, māc. Ilze 

Larsena vada ticības/ētikas stundas, sk. 
Benjamiņš Aļļe māca dziedāšanu, bet sk. Zinta 
Pone – koklēšanu. Priecājamies, ka šogad mums 
ir arī bērnudārza grupiņa ar 4 jaukiem bērniem, 
kurus māca sk. Elizabete Romanovska. 
Turpinām arī sadarbību ar skolotājām Latvijā – sk. 
Dace Anstrate vada stundas no lielā ekrāna 3./4. 

klasē, bet sk. Inese Eglīte – 1. klasē. 
 9. okt. tikāmies ierastajā vietā 

Como parkā, kur dejojām, dziedājām un 
sacentāmies sportiskās aktivitātēs, 
atceroties vasaras olimpiskās spēles. 
Ceram, ka laiks pieturēsies jauks un arī 
uz priekšu varēsim tikties parkā! 
 Lai arī savādāk, tomēr latviešu 
skolas gads ir veiksmīgi aizsācies un 
ceram to labi un bez slimošanas turpināt! 

 
Skolas saimes vārdā, 

 Indra Halvorsone, pārzine 
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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)  

mzaeska@gmail.com 

 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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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! 

Pieminam! 

 

Arne Rovick aizgāja mūžībā 

 2021. gada 8. septembrī,  

77 gadu vecumā. 

 

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

viņa dzīves biedrei 

 Edītei Lagzdiņai Rovick un 

ģimenei. 

 

 

Tas Kungs ir mans gans, man 
netrūks nenieka.  

Psalms 23:1 

 

Tas Kungs ir mans gans, 
man netrūks nenieka.  

Psalms 23:1 
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LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. 
Manuskriptus lūdzam iesūtīt elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un 
pateicībām). 

 

Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 24. datumam, rakstītus Word programmā. 
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 

Church services are in-person 

 

Sunday, November 7, 10:30am –Church Service followed by fellowship.  

Sunday, November 14, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, November 21, 10:30am – Church Service with Holy Communion. Latvia’s 
Independence Day celebration @12:00pm, followed by fellowship. 

Sunday, November 28, 10:30am – First Day of Advent. Church Service with children’s 
sermon followed by fellowship.  

Sunday, December 5, 10:30am – Second Day of Advent. Church Service with Holy 
Communion, children’s sermon followed by fellowship.  

Sunday, December 12, 10:30am – Third Day of Advent. Church Service followed by 
fellowship. 

 

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


