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„Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.“ (Jņ.10:10)

Lai visa pateicība, gods un slava ir mūžīgajam Dievam, Kurš mums dāvina 
vēl vienu jauno un jaunu Baznīcas Gadu!

Zīmīgi un interesanti, ka šogad – jaunais Baznīcas Gads iesākās tieši 1. de-
cembrī. Sācies jauns kalendārais mēnesis, jauna lappuse arī Melburnas Latviešu 
evaņģēliski luteriskajā draudzē: viena vienota – jauna draudze, jauna draudzes 
valde, jaunas cerības un jauni mērķi un uzdevumi! 1. Adventa svētdienas diev-
kalpojumā svinīgi amatā tiks ievadīta jaunā draudzes valde!

Dievam ir vislabākais plāns un nodoms katra cilvēka dzīvē un arī mūsu draudzē!
Kristus dzimšanas/nākšanas, kalpošanas/dzīves mērķis – lai mums – ikvienam, kurš tic 

Jēzum Kristum un atkal no jauna pilnīgā uzticībā mācās saņemt Viņa žēlastības un mīlestī-
bas pārpilnību, kas katru dienu ir jauna!

Adventa (un katru dienu) laikā kristietis ļauj sevi pārsteigt – ar vēsti par Dievu, Kurš nāk. 
Kāds teologs reiz ir sacījis: „Kristietis vienmēr ir gatavs svarīgām atklāsmēm un atklājumiem 
tur, kur viss jau it kā sen ir zināms, noteikts un pateikts.“

Patiešām, lai mēs šajā laikā, ko Dievs mums dāvina, atkal no jauna katrs sev uzdodam 
jautājumu – vai mēs patiešām darām to, ko Kristus mums pavēl, mums atklājis, mums mācī-
jis? Vai arī mūsu dzīves, ticība, mīlestība un draudze ir tāda, par ko no sirds Dievs priecājas?

Dievs mums visu ir devis, lai mums vienmēr būtu dzīvība un pārpilnība!
Adventa un visas mūsu dzīves īstais saturs ir vēstījums – Mūžīgais Dievs nāk, Viņš ar savu 

dievišķo spēku pieskaras mūsu dzīvēm, mūsu sirdīm, lai visu darītu gaišu un jaunu!
Novēlu katram un mums visiem, lai mēs atkal no jauna ieraudzītu, ka viss labums nāk no 

Tā Kunga, Kurš ir bagāts žēlastībā!
Dieva svētībām bagātu un prieka pilnu jauno Baznīcas Gadu un Kristus dzimšanas laiku 

un sekošanu Kristum!
Sirsnībā māc. Dainis

2013. gada Adventā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

 DRAUDZES       VĒSTIS
The Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation of the Holy Cross  –  ABN 40 146 672 407  –   Print Post Approved PP 339549/00039

Draudzes Vēstis Nr. 2 2013. g. decembris, 2014. g. janvāris, februāris, marts



Draudzes Vēstis 2 Nr. 2

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Izvadīti

Jānis Tenis 5/08/1929 – 28/02/2013
Jevdokija (Lūcija) Bihari 28/08/1932 – 12/7/2013
Olģerts Ēriks Sidors 21/07/1926 – 10/09/2013
Edgars Aleksejevs 25/03/1930 – 13/09/2013 
Irēne Tamāra Ziedars 21/05/1959 – 19/09/2013
Herta Jakovics 2/3/1925 – 06/10/2013

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic 
man, nemirs nemūžam!“ /Jāņa 11:25-26/
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MĀcĪtĀjA ZIŅojUMS PIlnSAPUlcĒ
2013. g. 29. septembrī

Dievkalpojumi (kopā 71):
 Svētā Krusta baznīcā  – 53;
 Latviešu ciemā  – 14;
 Futskrejā  – 2;
 Kapu svētki  – 1;
 Dārza svētki  – 1.

Draudzes locekļu apmeklējumi mājās  – 188.
Draudzes locekļu apmeklējumi Latviešu ciemā  – 157.
Draudzes locekļu apmeklējumi slimnīcās  – 32.
Draudzes locekļu apmeklējumi aprūpes namos  – 38.
Garīgās audzināšanas stundas:

 Daugavas latviešu skola  – 14 dienas;
 Bērnu vasaras nometnē Tērvete no 05.01.13 -11.01.13.

Bībeles studijas  – 12.
Kristības  – 1.
Laulības  – 1.
Bēres  – 18.
Mācītāja svētdienas referāti  – 6.
Viesu referāti  – 4.
Garīgās kalpošanas un svētbrīži latviešu sabiedrībā  – 17.
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MĪļIE DRAUDZES locEkļI!
Gadu gadiem esam varējuši izjust stipro latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Gadu gadiem 

esam pastāvējuši un paļāvušies uz atbalstu; atbalstu, ko veidojam mēs paši.
Laiks rit, lietas mainās, un ir pienācis brīdis, kad vairs nevaram stāvēt dīkā.
Ir pienācis tas brīdis, kad ir nepieciešama ikviena draudzes locekļa aktīva līdzdalība.
Gluži tāpat, kā savulaik tika būvēta Svētā Krusta baznīca, šobrīd ir nepieciešams ikviens, 

kam rūp ārpus Latvijas latviešu luterāņu baznīcas nākotne. Ir nepieciešama aktīva līdzdalība ne vien apmek-
lējot dievkalpojumus, bet arīdzan turpinot draudzes darbu – kaut vai sākot no līdzekļu vākšanas, remontu 
darbiem, arhīva un telpu uzkopšanu utt.

Viss ir atkarīgs no mums pašiem. Dievs mums ir devis iespēju un būtu bezgala skumji, ja mēs to neiz-
mantotu.

Tāpēc vēlos lūgt ikvienam draudzes loceklim ņemt aktīvu līdzdalību mūsu draudzes dzīvē. Ir daudz vei-
du, kā varam turpināt darbu, un viens no pirmsākumiem ir pārskatīt draudzes priekšsēža vietnieces iepriekš 
publicēto sarakstu par „2013–2014 darbības nozarēm“.

Mūsu nākotne ir atkarīga no mums pašiem.
Sirsnībā un pateicībā –

Kristīne Saulīte
Draudzes priekšsēde
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DRAUDZES PIlnSAPUlcĒ IEVĒlĒtA jAUnA VAlDE
Svētdien, 29. septembrī, Svētā Krusta baznīcā notika apvienotās Melburnas latviešu evaņģēliski luteriskās 

draudzes pirmā pilnsapulce, piedaloties 93 draudzes locekļiem. Pilnsapulci vadīja Aleksandrs Gārša. Kā 
jauno draudzes priekšsēdi ievēlēja Kristīni Saulīti. Valdē vēl darbosies Pēteris Saulītis, Jānis Kārkliņš, Kārlis 
Kasparsons, Dāvids Dārziņš, Gunta Vagare, Nora Žubecka, Dzintra Samule, Mārtiņš Biršs, Inese Bērziņa. 
Revīzijas komitejā ievēlēti Anita Vējiņa, Gunta Delvere, Skaidrīte Zaķe.

Pilnsapulcē arī pārrunāja līdzdalību Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienībā 
( ALELDA) un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcā ārpus Latvijas (LELBĀL). Draudze ar aklamāciju 
piekrita turpināt darboties un sastāvēt patreizējās organizētās latviešu luterāņu ārpus Latvijas struktūrās.

Draudzes mācītājs Dainis Mar-
kovskis, jaunā valde un revīzijas 
komisija.
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SkAIDRĪbAS lAbAD
LELBĀL Virsvaldes lēmums par homoseksualitāti

Ņemot vērā pēdējā laika diskusijas, Latv. Ev. Lut. Baznīcas (LELBĀL) Virsvaldes (BV) pre-
zidijs savā 11. septembra sēdē vienbalsīgi nolēma:

„BV prezidijs pateicas prāvestei Laumai Zušēvicai par viņas Austrālijas vizīti, kā arī par viņas 
un arhibīskapa Rozīša rakstiem Austrālijas latviešu laikrakstos un apstiprina, ka tie izpauž Baz-
nīcas Virsvaldes viedokli.“

Tā kā daudziem varbūt nav pilnīgi skaidra LELBĀL nostāja par homoseksualitātes jautājumu, kuru arvien 
pauduši arī prāv. Zušēvica un arhib. Rozītis, mēs būtu pateicīgi, ja to varētu mūsu latviešu laikraksti Austrālijā 
publicēt. Tā atbilst Virsvaldes komisijas 2006. g. 22. septembrī viedoklim, par kuru prof. Arvīda Ziedoņa vadībā 
vienojās māc. Aivars Pelds, prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, māc. Juris Saivars, prāv. Kārlis Žols, māc. Laris Saliņš, 
prāv. Lauma Zušēvica un Zigrīda Ziedone:

Preambula: Jautājumā par homoseksualitāti ir jāvadās no kristīgās mīlestības un jāpaļaujas Svētajam Ga-
ram.

Katrs cilvēks ir Dieva radīts un nes sevī Dieva līdzību (1.Moz. 1:26). Tādēļ jautājums par seksuālo orien-
tāciju pieprasa lielu nopietnību un iejūtību.

Kristus vārdi: „Atgriezieties no grēkiem, un ticiet evaņģēlijam“ aicina visus cilvēkus baznīcas saimē (Mk. ev. 
1:15).

Homoseksuāli orientēta cilvēka, kurš Dieva priekšā ir nožēlojis savus grēkus, dalība Svētajā vakarēdienā 
un iesaistīšanās draudzes dzīvē un pienākumos, atrodas vietējā draudzes mācītāja pastorālās aprūpes ietvaros.

Mēs noraidām homoseksualitātes aktīvu un agresīvu propagandu, kas veicina izvirtību un nonicina tra-
dicionālās ģimenes vērtības. Mēs noraidām naida un visa veida vardarbības izpausmes pret homoseksuāli 
orientētiem cilvēkiem.

Atsaucoties uz Svētajiem rakstiem, apstiprinām, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti.
Arhib. Elmārs Ernsts Rozītis
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GADSkĀRtĒjĀ tĪRĪšAnAS tAlkA 
Talka notika 2013. gada 16. Sterling Star Pty. Ltd..

Talkā piedalījās: 
Ārītis Edgars, Āritis Ināra, Bēr-

ziņa Inese, Bērziņš Matiss, Biršs 
Mārtiņš, Brennere Lāra, Brutāne 
Ināra, Brutāne Lija, Cīrulis Emily, 
Cīrulis Sally, Čačs David, Dārziņš 
Pēteris, Dragūns Markus, Frawley 
Rowan, Graudiņa Linda, Graudiņš 
Oskars, Jefimova Māra, Kasparso-
ne Ilze, Kasparsons Kārlis, Kaspar-
sons Pauls, Neiburgs Ivars, Platacis 
Ints, Platacis Vija, Švarcs Tālis, 
Švolmanis Kalvis, Vējiņa Karīna, 
Whyte Annika, Whyte Emilija, 
Whyte James, Withers Naomi.
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koPĪGI StRĀDĀjot, PAVEIkSIM DAUDZ VAIRĀk
Aicinām draudzes locekļus būt aktīviem draudzē

Lūdzu nākiet palīgā un kopīgi darīsim, ko varam, lai mūsu baznīca turpina pastāvēt vēl daudzus gadus.
Vajadzīgi vadītāji sekojošām darbu Nozarēm:

16. Nozare – Pārraudzīt baznīcas telpu lietošanu un īres noteikumus;
17. Nozare – Pārraudzīt ugunsdzēšanas aparatūras;
18. Nozare – Pārraudzīt remontu darbus;
19. Nozare – Pārraudzīt apsaimniekošanas darbus;
20. Nozare – Vadīt projektus.

Iepriekš minētajām Nozarēm sagatavots darba plāns 2014. gadam. 
Apskatiet sekojošo darba plānu un nāciet valdei palīgā.

16. Nozarei 
1. Uzrakstīt latviešu un angļu valodās vairākus īres noteikumus.
2. Sakārtot baznīcas atslēgu reģistru – cik atslēgas ir izgatavotas un pie kā tās atrodas.
3. Uzrakstīt baznīcas inventāra reģistru.

17. Nozarei 
1. Uzraudzīt Emergency Exit Lights darbību.
2. Uzrakstīt Emergency Evacuation Plan un informēt par to draudzi un telpu īrētājus.

18. Nozarei
1. Jāsalabo iepuvušos logu rāmjus – nodot darbu amatniekam.
2. Jānokrāso no ārpuses visus logus un durvis – nodot darbu amatniekam.
3. Auto novietnē jāsalāpa saplaisājušo asfalta segumu – nodot darbu kontraktoram.
4. Baznīcas krustam jāatvieto sapuvušos dēļus un nokrāsot krustu – nodot darbu amatniekam.
5. Jāizkrāso virtuvi – nodot darbu amatniekam.
6. Jāsalabo Emergency Exit trepes no baznīcas uz Car park.

19. Nozarei
1. Sagatavot 2014. gadam, REIZI mēnesī ap baznīcu un baznīcā tīrīšanas dežūru sarakstu.
2. Uzrakstīt gadskārtējai TALKAI darba uzdevumus latviešu un angļu valodās.
3. Noorganizēt lietus ūdeņu noteku iztīrīšanu divas reizes gadā.
4. Noorganizēt altāra un balkona logu notīrīšana reizi par diviem gadiem.

20. Nozarei
Sagatavot projektu, atjaunot tepiķus baznīcā un priekšnamā.

Draudzes valde
2013. gada decembrī
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VAlStS SVĒtkU DIEVkAlPojUMS

LR Goda konsula apsveikums Valsts svētku dievkalpojumā
Cienījamie tautieši!
Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Republikas 95. gadadienā!
18. novembris ir lepnuma pacilāta svētku diena.
Šodienas dievkalpojumā, Latvijas valsts lielākajos svētkos, mēs pateicamies Dievam, ka Latvija ir neat-

karīga valsts.
Mūsu skaistajā dievnamā pie sveču gaismas atcerēsimies mūsu tautas vēsturi un uzņemsimies cienīt un 

saglabāt mūsu tautas kultūras mantojumu. Cildināsim mūsu tautas sasniegumus kopš neatkarības atjauno-
šanas.

Mēs varam būti lepni uz Latvijas attīstību un sasniegumiem. Bet tomēr daudzās valstīs par Latviju neko 
nezina, tātad mums visiem jāpiestrādā pie Latvijas atpazīstamības veicināšanas. Kas ir Latvija? Kur tā atro-
das? Stāstīsim plašākai sabiedrībai vairāk par Latviju. Skaidrosim mūsu tautas vēsturi. Sapņu komandas-1935 
filmas izrāde Melburnā 10. novembrī bija iespēja mūsu draugiem un paziņām, kuri nav latvieši, sniegt mazu 
ieskatu par Latvijas sasniegumiem sporta laukā un atgādināt, ka Latvija bija neatkarīga valsts Eiropā pirms 
Otrā pasaules kara ar nozīmīgu nacionālu pašapziņu. Es pateicos visiem, kuri uz izrādi ielūdza savus austrā-
liešu draugus un paziņas, un šādā veidā jūs palīdzējāt veicināt Latvijas atpazīstamību.

Latvijas 95. dzimšanas dienā aicinu jūs saglabāt jūsu nacionālo identitāti, kopt latviešu valodu un celt 
stipru, vienotu un neatkarīgu Latvijas valsti.

Cienījamie tautieši, lai jums gaiši un priecīgi Valsts svētki!
Dziedāsim himnu par mūžīgu un neatkarīgu Latviju! Dievs, svētī Latviju!
Jānis Roberts Dēliņš
Latvijas goda konsuls Melburnā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

18. novembrī – Latvijas Valsts dibināša-
nas 95. gadadienai veltītajā dievkalpojumā 
piedalījās apmēram 80 cilvēku, un dievkal-
pojuma kolekte, kas tiek ziedots Latvijas 
Okupācijas muzejam, bija $430.
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IntERVIjA AR PRĀVEStI lAUMU ZUšĒVIcU
LELBĀL garīgā viceprezidente viesojās Austrālijā

Svētdien, 18. augustā, dievkalpojumā Svētā krusta baznīcā Melburnā kalpoja prāveste Lauma Zušēvica no 
Amerikas un Melburnas Evaņģeliski luteriskās latviešu draudzes mācītājs Dainis Markovskis. Pēc dievkalpojuma at-
nākušie pulcējās baznīcas zālē, kur prāveste Lauma Zušēvica sniedza referātu, kā arī atbildēja uz viņai uzdotajiem 
jautājumiem. Tikšanās notika draudzīgā gaisotnē pie kafijas galda. Pēc dievkalpojuma, tiekoties ar prāvesti Laumu 
Zušēvicu, uzdevām viņai dažus jautājumus. Jau drīz pēc tam plkst. 14.00 prāveste Lauma Zušēvica un mācītājs 
Dainis Markovskis kalpoja dievkalpojumā Melburnas Latviešu ciemā un tikās ar tā iemītniekiem un darbiniekiem.

Gunārs Nāgels: Kas ir Tavs amats LELBĀL un LELBA?
Lauma Zušēvica: Es esmu LELBA, kas ir Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca Amerikā, 

pārvaldes priekšniece un vadu LELBA darbību ar pārvaldi, kurā ir seši cilvēki. Mums ir telekon-
ferences, ir sēdes; mēs kopā vadam LELBA darbību ASV, Kanādā un Dienvidamerikā.

LELBA ir locekle LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas), un es 
esmu LELBĀL garīgā vadītāja, arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša viceprezidente, viņa garīgā 
vietniece. Mēs sanākam kopā ne tikai LELBA, bet arī Anglijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrālijas 
baznīcas.

GN: Kāds bija Austrālijas apmeklēšanas mērķis?
LZ: Es atbraucu LELBĀL virsvaldes uzdevumā. Viņi lūdza mani to darīt, izsekojot tiem jautājumiem, 

kas pacēlās ALELBA (Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības) sinodē, ko izraisīja prā-
vesta Makfersona jautājumi par homoseksualitātes būtību un viņa teoloģiskie jautājumi. Arhibīskaps Rozītis, 
kas te bija divas reizes – Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienu laikā un arī sinodē, ļoti vēlējās un virsvaldes 
locekļi piekrita, lai būtu turpinājums, ka Austrālijas draudžu apvienība saprastu, ka mēs arī caur visām 
šīm pārmaiņām jeb šiem grūtiem jautājumiem gribam jūs pavadīt, nezaudēt; redzēt, ko citas draudzes, ko 
caurmēra draudzes locekļi par šīm lietām spriestu. Tas bija iemesls, kādēļ es biju Sidnejā, Adelaidē, Brisbanē 
un tagad Melburnā. Sidnejā es vienkārši nerunāju par šīm lietām, bet tik ar dažiem indivīdiem. Tas bija tas 
uzdevums – izprast, kā, apmēram, šie jautājumi rezonē draudzē, sevišķi par vienotības saglabāšanu.

GN: Vai brauciens ir bijis sekmīgs?
LZ: Es daudz par to domāju; ar draudzes locekļiem – brīnišķīgs tajā ziņā, ka es esmu patiesi pārliecināta, 

ka cilvēki bija atvērti pārrunām un ka neviens nepārmet ne viņiem, ne man. Te nebija doma, ka kāds teiktu: 
nu mums ir visas atbildes uz visiem šiem komplicētiem jautājumiem. Daļēji sāpīgs, it sevišķi, jo šinī laikā 
prāvests Kolvins paziņoja, ka viņš izstājas no LELBĀL. Vai īsta saruna ar prāvestu Makfersonu būtu kaut ko 
mainījusi, es šobrīd šaubos, jo Draudžu dienās, kas bija ļoti labas, varēja manīt, viņš ir pārliecināts savā stājā, 
un ja mēs nevaram tādā veidā runāt vienu valodu, tad es domāju, viņš pēc daudzām lūgšanām pieņem šo 
lēmumu arī tieši laikā, kamēr es arī te esmu. Tas ir bijis drusciņ nozīmīgs moments, vai tas vēl kaut ko tālāk 
izraisīs, sakarā ar LELBĀL. Viņš aiziet, bet kas notiek ar draudzēm?

GN: Kas ir LELBĀL viedoklis par viendzimuma laulībām?
LZ: Šobrīd mums ir rezolūcija, kas ir pieņemta. Vēl to varēs apskatīt, kā jau es minēju pirmīt referātā – ir 

cilvēki, kas ir lūguši, to apskatīt. Bet laulība ir Bībeliskā skatījumā starp vīrieti un sievieti. Oficiāli nekur tā 
rezolūcija nav mainījusies. Mums ir mācītāji, kas varbūt apstiprinātu – teiktu, ka mums ir vēlreiz jāapskata 
šis jautājums, bet tā ir LELBĀL rezolūcija, kas bija pieņemta, un nekas nav mainījies. 

GN: Vai tas nozīmē, ka Amerikā, kur vairākos štatos ir atļauta viendzimuma laulība, ja nāk divi viena 
dzimuma draudzes locekļi pie latviešu luterāņu mācītāja ar lūgumu viņus laulāt pēc sava štata likumiem, tas 
mācītājs to nedarīs?

LZ: Šobrīd es domāju, ka ir vairāki mācītāji, kas lemtu pēc mūsu rezolūcijas, ko parakstīja tā komiteja, 
kuras vārdā piedalījušies bija daudz mācītāju 2006. gadā; tas vēl nav mainījies. Bet vai ir garīdznieki, kas 
atsauktos citai sirdsapziņas balsij un paši to lemtu? Es gribētu riskēt, ka droši vien ir Kanādā, bet es nevaru 
par katru minēt. Es domāju, ka tas ir nepareizi no manis, mēģināt šobrīd raksturot, kuri to darītu, kuri nē.

Tas ir turpinošs un aktuāls jautājums arī Amerikā, Amerikas baznīcās, kas ļoti dalās. Tieši šī jautājuma 
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dēļ patiešām atdalījās no ELCA* un tika izveidota North American Lutheran Church – Ziemeļamerikas Lute-
rāņu baznīca. Tas ir tik ļoti sāpīgs un šķeļošs jautājums, un tātad mēs neesam izmukuši no tā.

GN: Vai esat ievērojusi atšķirības starp latviešu luterāņu draudzēm Amerikā, Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā?
LZ: Es neesmu bijusi draudzēs Zviedrijā un Vācijā; es esmu bijusi Anglijā, tagad šeit un Amerikā, un katra 

ir atšķirīga savā veidā. Tur Amerika, kur ir pārgājuši uz to, ka latviešu skolas ir svētdienās, tur ir atšķirīga 
dievkalpojuma kārtība, tur nāk iekšā bērni. Kas ir šeit atšķirīgi, bet tas nav visur, ka laikam paši mācītāji lasa 
visus Dieva vārdus. Mums lasa laji; man katru svētdienu kādi citi laji lasa Dieva vārdus.

Ilze Nāgela: Vakar minējāt par bērnu iesaistīšanu dievkalpojumā, uzticot viņiem kādu nelielu pienākumu.
LZ: Jā, un bērnam tā ir svēta vieta, un viņš jūt, ka tur ir arī viņa piederība, ne tā kā kādreiz bērniem teica: 

esi kluss un sēdi mierīgs! Un es saprotu to domu zināmās reizēs, bet kā viņš iemācīsies, ja viņš nekad netiek 
aicināts pamazām to redzēt un piedzīvot? Atšķirības apbrīnojamā veidā ir arī Amerikā; ir draudzes, kas lieto 
vienu variantu liturģiju, ir draudzes, kas lieto otru. Un tāpat arī šeit – mazliet atšķirīgi mācītāji atspoguļo to, 
kāda viņiem ir bijusi rokas grāmata; piemēram, viņiem ir teksts, ko es neesmu dzirdējusi, man varbūt ir, ko 
viņi nav dzirdējuši. Un arī paši neesam vienādi Amerikā – LELBA; kur nav bērnu un jauniešu programmas 
vai laju lasījumi, tur uzreiz var manīt. Ir draudzes Amerikā un Kanādā, kur laji pat sniedz dievgaldu.

GN: Arī tad, kad mācītājs ir klāt?
LZ: Jā, mēs visi kopā tad to darām, it sevišķi lielos dievkalpojumos, jo mums tad iet ātrāk, ja nav divi 

mācītāji. Garezerā dievkalpojumos dala jaunieši, kas ir iesvētīti.
GN: Bija ļoti interesanti Rīgas Domā, kad bija kopīgais dievkalpojums, kā viņi deva dievgaldu: mācītāji 

stāvēja dažādās vietās un nāca rindās pie viņiem.
LZ: Jā, tieši tā. Lieliem dievkalpojumiem to tagad tā darām arī mēs, tā dara Latvijā, un tas veicina to, ka 

vairāk cilvēku ir ar mieru iet pie dievgalda, jo citādāk iet ļoti ilgi.
IN: Kāds ir sievietes garīdznieces stāvoklis ārpus Latvijas un Latvijā?
LZ: Ārpus Latvijas ir pilnīgi pieņemts, ka sieviete var būt mācītāja jau vairāk nekā 35 gadus; es nebiju 

pirmā, ko ordinēja mūsu baznīcā ārpus Latvijas. Tagad ārpus Latvijas ir gandrīz vairāk nekā puse latviešu 
mācītāju sievietes. Mums ir prāveste Ilga Graufelde Zviedrijā. Es esmu bijusi luterāņu pasaules federācijā kā 
mūsu pārstāve, un kā sieviete absolūti visur pieņemta un esmu varējusi piedalīties.

Citādāk ir Latvijā. Virsvadībā jau zin, kādi mūsu cilvēki ir sadarbības padomes sēdē – vienmēr bijusi prā-
veste Graufelde, es pati un arī bīskaps Vanags un pārējie, kas no viņa puses ir bijuši jebkurā sastāvā, vienmēr 
ir izrādījuši savstarpēju cieņu, uzklausījuši viens otru. Mēs esam pārrunājuši šos jautājumus, bet mēs zinām, 
ka viņš paliek pie sava.

Arhibīskaps Vanags vienmēr ir teicis, ka viņš neordinēs sievieti. Tas nav mainījies, un es domāju, ka tas 
nemainīsies. Ir arī mācītāji Latvijā, ar kuriem kalpojot, viņi ir gatavi ļaut sievietei darīt itin visu. Mēs atzīs-
tam viens otra ordinētos mācītājus. Atzīst sievietes mācītājas, kas nāk no ārpus Latvijas, jo viņas ir ordinētas. 
Mēs arī Rīgā varējām būt mūsu kopīgā dievkalpojumā Dziesmusvētku laikā, kur ir LELB un LELBĀL. Tur 
bija sieviete bīskape no Anglijas, Jana Jēruma Grīnberga. Es sarunāju šo dievkalpojumu, bet nevarēju būt 
klāt, jo biju atpakaļ Amerikā. Tur nav bijusi sajūta, ka tu nevarētu kalpot.

Šur tur Latvijā ir mācītāji, kuri aiz savas sirdsapziņas negrib, lai sieviete piedalās pilnvērtīgi. Ja jūs skatītos 
baznīcas gadagrāmatā, Latvijā ir ļoti daudz sievietes, evaņģēlistes, kuras ir mācītāja pienākuma izpildītājas. 
Viņas principā dara uz mata to pašu, bet bez mācītājas titula vai ordinācijas mācītāja amatā. Es viņas ļoti cie-
nu, es apbrīnoju, jo viņām ir jāpārdzīvo kādreiz pazemojumi vai atturība; vai arī, ja viņa gadiem ir pildījusi 
mācītāja darbu, tad tagad jauns vīrietis ir mācītājs, un tikai tāpēc, ka viņš ir vīrietis, jūtas pārāks.

Es ticu, ka tas mazliet mainās, jo vairāk latviešu baznīcā ir cilvēku, kas piedzīvojuši sievietes mācītājas, 
evaņģēlistes. Es domāju, ka tā ir tā atšķirība, jo vairāk cilvēki piedzīvo to, ka mums visiem ir vieta kalpo-
šanai, un tam ticu, jo tik daudz ir ko darīt; kāpēc lai mēs šķirotu? Es jau 35 gadus esmu mācītāja. Es arī 

Intervija ar prāvesti Laumu Zušēvicu
Turpinājums no 7. lpp.
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domāju, ka šie jautājumi jau sen ir atbildēti.
IN: Kā vakar minējāt – piederība Latvijai ir Dieva dāvana un pienākums.
LZ: Jā, citādāk, kādēļ ir tautu tautas? Kāpēc ir tik daudz valodas? Un šī Dieva varenā dažādība? Mums 

nav jābūt vienādiem ar citiem, bet tas ir tas īpašais, ka esam dalīta tauta; mēs visi nedzīvojam Latvijā. Varbūt 
arī ar Latvijas baznīcu būtu citādāks atrisinājums, ja daudz vairāk mēs būtu tur un kā atdalītā tautas daļa 
braukuši atpakaļ. Tas nenotiek, bet ir cilvēki, kas brauc tur dzīvot. Uzdevums ir pulcināt, nepazaudēt viņus 
tādā pašplūsmā. Dabū dzirdēt arī visādas interesantas lietas no mācītājiem Latvijā, kur tie, kas nākam no 
ārpuses, gribam būt daļa un tomēr – kāpēc jūs te nedzīvojat? Un ir tā, ka tu nevari runāt par otru, kamēr 
neesi staigājis viņa kurpēs? Jo, kā tas ir, kādā veidā tauta?

Es nezinu, cik viegli ir Latvijā iejusties cilvēkiem, kas pieraduši pie brīvdomāšanas, pie labdarbības atde-
ves. Piemēram, saka; ko, bez peļņas? Kad mums bija šie labdarības projekti Latvijā, bija mācītāji, kas tiešām 
nezināja, kur tālāk nosūtīt, atbildot, ka mums nav cilvēki, kas to varētu darīt. Pamazām tas mainās. Brīv-
prātīgā palīdzība Amerikā ir ļoti populāra. Piemēram, mūsu latviešu draudzē dāmas rūpējas un dara; mēs 
nemaz nevarētu par šiem darbiniekiem samaksāt.

IN: Jā, arī mūsu baznīcas dāmas nenogurstoši rūpējas un strādā: arvien svaigiem ziediem rotāts altāris, 
pēc dievkalpojuma cienasti, cep pīrādziņus, smērē sviestmaizes, gatavo kafiju un tēju utt.

GN: Brīvprātīgā darba piemērs ir Lielā talka Latvijā.
LZ: Pamazām tas notiek, un jauni cilvēki, es domāju, ir tā atslēga: ja viņi dzird jūsu, mūsu stāstus, ko tas 

nozīmē. Tiešām, darbs, ko dara šie cilvēki, nav atalgots; tu nedari to peļņas dēļ. Es cerētu, ka tas iet pareizā 
virzienā un turpinātu dot jēgu, kāpēc mēs ārpus Latvijas turpinām. Tagad brauc no Latvijas prom; kā mēs 
atsauksimies viņiem? Tā būs, manuprāt, ļoti svarīga daļa.

IN: Kāds būtu vēlējums pēc šī Austrālijas apciemojuma?
LZ: Cerība ir, ka mēs esam iepazinušies un pārrunājuši ļoti smagus jautājumus tādā kristīgā sadraudzībā, 

atvērtībā. Protams, ka visi jau nepiekrīt visam, bet tas gars, kādā veidā mēs turpinām šīs sarunas, es domāju 
liek cilvēkiem, arī man un jums prasīt jautājums; turpināt prasīt jautājumus un meklēt kopējas iespējas iz-
prast Dieva vārdu un arī to, kādā garā mēs risinām domstarpības.

Varbūt ir iespējas, kur nav jāatdalās, nav jāšķeļas? Tad ir cerība, ka tā saruna turpināsies, un LELBĀL 
vadība, arī arhibīskaps Rozītis jau tagad ar prezidiju pārrunā šo lietu nākamā telekonferencē, un ko mēs 
tālāk darīsim.

Vispār mēs gribētu, ka ALELBA paliek daļa no LELBĀL, un mēs turpinātu sadarboties. Vēl vairāk – man 
šis ceļojums ir devis pārliecību, ka ir lietas, kuras mēs varam daudz vairāk un efektīgāk darīt, ja mēs viens 
otru iepazīstam. Šeit es redzu, tāpat kā pie mums, ir grūtības ar jaunatnes darbu, ir grūtības ar to, kur nāks 
mūsu nākamās paaudzes, un tas, kas vienā, otrā, trešā vietā strādās. Darīsim kopā, mācīsimies viens no otra.

Ja tu vari iejūsmināt jaunus cilvēkus un iepazīt no dažādām zemēm, tur es ticu būs nākamie draudžu 
vadītāji. Kas būs tie, kas pārņems šīs lietas? Šī kopsadarbība, jo viņi jau ir pieraduši domāt globāli. Kad es 
augu, neviens nebrauca uz Latviju, bija komunistu laiks un pat ja varētu, nevarēja atļauties. Tagad gandrīz 
reti kurš jaunietis, kas nav bijis Latvijā. Ja mēs nebūtu latvieši, es ticu, ka būtu daudzi sadalītās sinodēs. Kas 
ir tas, ko Dievs ar šo grib mums pateikt?

GN: LELBĀL un LELB apvienošanās; vai tā sagaidāma kaut kad drīz?
LZ: Šobrīd es teiktu, it sevišķi ar šiem jautājumiem, kas tagad paceļas, kur nu vēl sieviešu ordinācijas 

nenokārtotiem jautājumiem, ne. Es vienkārši domāju, ka teoloģiski viņi teiktu, ka mēs vienkārši esam pā-
rāk liberāli viņu pieejai. Sieviešu ordinācijas jautājums ir viena lieta, bet šis nākamais jautājums, un Bībeles 
interpretācija un liturģija. Latvijā būs jauna Dziesmu grāmata, un tā nebūs vairs vienota, kāda mums bija.

IN: Liels paldies par intervijai ziedoto laiku!
* ELCA – Evangelical Lutheran Church in America – Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVkAlPojUMU DEŽŪRAS

Datums Draudzes 
vecākie kalpo Apsveicēji Pie skaņu 

pastiprinātāja Altāri pušķo Virtuvē

Decembris
1. M. Biršs Z. Adamsone D. Stils A. Rozītis A. Rozītis
1 Latviešu ciemā *** *** *** ***
8. D. Stils I. Brants J. Kārkliņš I.  Laurie
15. M. Biršs M. Ozola J. Ozols
15. Latviešu ciemā *** *** *** ***
22. D. Stils M. Biršs T. Pindard B. Muške
24. M. Biršs  -  Futskrejā
24. M. Biršs I. Brants J. Kārkliņš B. Muške
25. D. Stils Z. Adamsone J. Kārkliņš Dz. Samule
25. Latviešu ciemā *** *** ***
29. M. Biršs E. Ārītis E. Ārītis I. Ārītis
31. D. Stils M. Ozola J. Ozols A. Kučera

Janvāris
5. M. Biršs A. Būmane J. Kārkliņš Dz. Samule
5. Latviešu ciemā *** *** *** ***
12. D. Stils M. Biršs T. Pindard N. Žubecka
19. M. Biršs E. Ārītis E. Ārītis E. Atvars
19. Latviešu ciemā *** *** *** ***
26. D. Stils Z. Adamsone M. Biršs Ed. Misa

Februāris
2. M. Biršs I. Brants D. Stils K. Nemiro
2. Latviešu ciemā *** *** *** ***
9. D. Stils M. Ozola J. Ozols V. Jefīmova
16. M. Biršs D. Stils T. Pindard G. Vagars
16. Latviešu ciemā *** *** *** ***
23. D. Stils A. Būmane M. Biršs Z. Kasparsone

Marts
2. M. Biršs Z. Adamsone D. Stils Dz. Samule
2. Latviešu ciemā *** *** *** ***
9. D. Stils M. Ozola J. Ozols E. Latiša
16. M. Biršs I. Brants J. Kārkliņš S. Blāķis
16. Latviešu ciemā *** *** *** ***
23. D. Stils E. Ārītis T. Pindard G. Pindard
30. M. Biršs A. Būmane J. Kārkliņš M. Kūlniece

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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bAZnĪcAS Un PAGAlMA tĪRĪšAnAS DEŽŪRAS 2014. GADAM

Datums Baznīcā Pagalmā
Janvāris Mārtiņš Biršs Andris Cīrulis
Februāris Bērnudārzs „Daina” Bērnudārzs „Daina”
Marts Kārlis Kasparsons Pauls Kasparsons
Aprīlis  Kristīne Saulīte Pēteris Saulītis
Maijs  Bērnudārzs „Daina” Bērnudārzs „Daina”
Jūnijs Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis”
Jūlijs Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis”
Augusts Mārtiņš Biršs Andris Cīrulis
Septembris  Ināra Ārītis Edgars Ārītis
Oktobris Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis”
Novembris 8. Baznīcas tīrīšanas talka Pulksten 9.00
Novembris 9. Baznīcas tīrīšanas talka Pulksten 13.00
Decembris Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis”

Piezīmes:
1. Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras reizi mēnesī. 
2. Baznīcas tīrīšanas talka reizi gadā. 
2. Tīrīšanas darbu uzdevumi atrodami baznīcas mājas lapā www.svetakrustadraudze.org.au
3. Par baznīcas atslēgu, sazināties ar Kārli Kasparsonu.
4. Pēc darba beigšanas atgriezt atslēgu Kārlim Kasparsonam. 
5. Visi draudzes locekļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas TALKĀ!
6. Tuvāku informāciju: Kārlis Kasparsons tālr.: 0411 119 848.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES noDEVAS
2011-2012. gadam  $150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk. GST)
2012-2013. gadam $150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk. GST)

Lūdzu čekus rakstīt uz: Melb Ev Lut Congregation
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt:

Melb Ev Lut Congregation, C/- GPO Box 304, MELBOURNE, VIC, 3001.

Draudzes nodevas var iemaksāt tieši draudzes bankas kontā caur
Latviešu kreditkooperatīvu

BSB: 704 723     ACC NO: 725803

Lūdzu citējiet jūsu uzvārdu un biedru numuru pie iemaksas norādījuma.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVkAlPojUMU kAlEnDĀRS
2013. g. decembrim; 2014. g. janvārim, februārim, martam

DECEMBRĪ
1. decembrī plkst. 10.00 1. Adventa svētdienas dievkalpojums

1. decembrī plkst. 14.00 1. Adventa svētdienas dievkalpojums Latviešu ciemā

8. decembrī plkst. 10.00 2. Adventa svētdienas dievkalpojums

15. decembrī plkst. 10.00 3. Adventa svētdienas dievkalpojums
15. decembrī plkst. 14.00 3. Adventa svētdienas dievkalpojums Latviešu ciemā

22. decembrī plkst. 10.00

Ziemassvētku Ieskaņas koncerts

24. decembrī plkst. 14.00 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums

Sv. Mateja baznīcā Futskrejā
24. decembrī plkst. 18.00

Ziemassvētku priekšvakars
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums

25. decembrī plkst. 9.00 1. Ziemassvētku dievkalpojums angļu valodā
25. decembrī plkst. 11.00 1. Ziemassvētku dievkalpojums Latviešu ciemā

29. decembrī plkst. 10.00 dievkalpojums

31. decembrī plkst. 17.00
Vecgada vakara dievkalpojums

JANVĀRĪ
5. janvārī plkst. 10.00 dievkalpojums

5. janvārī plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

12. janvārī plkst.10.00 dievkalpojums

19. janvārī plkst. 10.00 dievkalpojums
19. janvārī plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

26. janvārī plkst. 10.00 dievkalpojums
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FEBRUĀRĪ
2. februārī plkst. 10.00 dievkalpojums

2. februārī plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

9. februārī plkst. 10.00 dievkalpojums

16. februārī plkst. 10.00 dievkalpojums
16. februārī plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

23. februārī plkst. 10.00 dievkalpojums

MARTĀ
2. martā plkst. 10.00

Pulkveža Oskara Kalpaka un studentu rotas Piemiņas dievkalpojums
2. martā plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

9. martā plkst. 10.00 dievkalpojums

16. martā plkst. 10.00 dievkalpojums
16. martā plkst. 14.00 dievkalpojums Latviešu ciemā

23. martā plkst. 10.00 dievkalpojums

30. martā plkst. 10.00 dievkalpojums

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

InFoRMĀcIjA!
Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā

Trešdienās no plkst. 12.00 – 14.00,
kā arī, vienojoties ar mācītāju, – citā laikā!

Mācītājs no 04. līdz 11. janvārim būs bērnu vasaras nometnē „Tērvete.“

Sākot ar februāra mēnesi, katra mēneša otrajā svētdienā:
Mācītāja referāts pēc dievkalpojuma plkst. 11.30 baznīcas zālē.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze 
uzaicina uz

Ziemassvētku ieskaņas koncertu
Adventa 4. svētdienā

22. decembrī plkst. 10.00
Svētā Krusta baznīcā

Koncertā piedalās Alex Flood, kora „Daina“ dziedātāji, Sandra 
Birze, Kārla Jaudzema, Lija Andersone, Kristīne Elberta u.c., kā arī 
viesi – Lorija Vuda (Lorie Wood) (no „Čikāgas piecīšiem“) un vīru 
kora „Gaudeamus“ diriģents, šī gada Dziesmu un deju svētku 
Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs – Ivars Cinkuss.
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kontAktI

Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127 Tel. 9836 0119

Māc. Dainis Markovskis
7b Chester Street, Surrey Hills. Vic. 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9890 5797
Mob. tel. 0459 474 995

Draudzes priekšniece 
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury,  Vic, 3126.
e-pasts: ksaulitis@hotmail.com

Tel. 9830 0101

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā
www.svetakrustadraudze.org.au

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

In memoriam
IRĒnE ZIEDARE
1959. g. 21. maijā – 2013. g. 19. septembrī

Irēne Ziedare (dzim. Apinis) dzimusi 1959. g. Melburnā, Austrālijā, kur uzauga 
un pavadīja visu savu mūžu. Beigusi Melburnas Latviešu vidusskolu. 1985.g. appre-
cējās ar Andri Ziedaru un kopā audzināja 5 bērnus: Vairu, Dailu, Laimu, Kārli un 
Elīnu.

Ilgus gadus Irēne darbojās Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolā, ie-
ņemot dažādus amatus. Kopā ar vīru Andri 2005. un 2011. gados ir rīkojusi 3x3 
saietus Folskrīkā, 2000. gadā 3x3 kopā ar Ilzi un Viktoru Švarciem arī Folskrīkā. 
2009.  gadā pārņēma un līdz mūža beigām darbojās kā 3x3 Austrālijā padomes 
priekšsēde.

Gandrīz 20 gadus Irēne strādāja Melburnas Latviešu ciemā; agrāk kā pavāre un apkopēja, vēlāk kā  biroja 
vadītāja.

1982. gadā Irēne iestājās DV Melburnas nodaļā, bet visu savu bērnību un jaunību viņa pavadīja DV vidē. 
Irēnes tēva, Linarda Apiņa, vadībā, sākot jau ar 1960. gadu notika DV šaušanas sacensības viņu ģimenes 
fermas šautuvē. Daudzus gadus Irēne darbojas dažādos amatos DV Melburnas nodaļā; viņa bija sekretāre, 
protokoliste, vairākus gadus bija jaunatnes pārstāve. Arī Melburnas vanadžu kopā bijusi protokoliste un 
valdes locekle.

1991.  g.  – 1993.  g. Bija DV Austrālijas vanadžu vadītājas Dzidras Cekuliņas palīdze. No 1997.  g.  – 
2000.g. un atkal no 2006. g. – 2009. g. bija ievēlēta par DV Austrālijas vadītāju. Irēne piedalījās pirmajā 
vanadžu saietā Gribēsim varēsim Latvijā 1997. gada maijā. 2009. g. viņa tika ievēlēta kā DV pasaules vanadžu 
vadītāja uz trim gadiem.

1990. gados Irēne nodibināja Nacionālo Darba Grupu Melburnā un organizēja demonstrācijas, vēstuļu 
akcijas un  palīdzības sūtījumus uz Latviju.

Aktīvi Irēne darbojās Svētā Krusta draudzes Dāmu kopā, pēdējos gados kā tās priekšniece. Tāpat nav 
uzskaitāmi daudzie sarīkojumi, viesības un svētku svinēšanas, kur Irēnes vadībā tika klāti galdi.

Viņas pāragrā aiziešana mūžībā ir liels zaudējums latviešu sabiedrībai.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Raksti nākamām Draudzes Vēstīm iesūtāmi līdz 2014. g. 1. martam
Ilzei Nāgelai (ilze@netspace.net.au)
PO Box 6219 
SOUTH YARRA
VIC 3141

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Ja gadījumā esat mainījuši adresi vai arī, ja turpmāk vēlaties „Draudzes Vēstis“ 
saņemt elektroniskā veidā, lūdzu, ziņojiet par to Norai Žubeckai:

„Draudzes Vēstis“
5/178 Main Road
LOWER PLENTY
VIC 3093

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SAtURA RĀDĪtĀjS

Māc. Dainis „Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.“ 1.
*** Pārmaiņas draudzes dzīvē 2.
Māc. Dainis Mācītāja ziņojums Pilnsapulcē. 2.
Kristīne Saulīte Draudzes priekšsēde 3.
*** Jauna valde 3.
*** Gadskārtējā tīrīšanas talka 4.
Arhib. E. E. Rozītis LELBĀL Virsvaldes lēmums 4.
Draudzes valde Kopīgi strādājot, paveiksim daudz vairāk 5.
*** Valsts svētku dievkalpojums 6.
J. Dēliņš Goda konsula Jāņa Dēliņa apsveikums 6.
*** Intervija ar prāvesti Laumu Zušēvicu 7.,8.,9.
*** Dievkalpojumu dežūras 10.
*** Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 2014. gadam 11.
*** Draudzes nodevas 11.
*** Dievkalpojumu kalendārs 12.,13.
*** Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā 13.
*** Ziemassvētku ieskaņas koncerts 14.
*** Kontakti 15.
*** In memoriam Irēne Ziedare 15.
*** Informācija 16.


