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2015. g. oktobris, novembris, decembris

„Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.“
(2.Kor.9:6)
Jēzū Kristū mīļotie!
Visa mūsu dzīve ir nemitīga sēšana un pļaušana. Tas ir Bībeles princips, kas
ir nemainīgs: Ko sēsi, to pļausi. Lai ko mēs sējam, to arī pļausim; pļausim daudz
vairāk nekā domājam vai saprotam.
Nesen mēs svinējām mūsu draudzes gada jeb pļaujas svētkus, kad dievkalpojuma laikā tika ievesta jaunā draudzes valde.
Lai pateicība Dievam, ka visos laikos ir cilvēki, kas nenobīstas un uzņemas kalpot, strādāt,
lietot Dieva dotos talantus draudzes kalpošanā, Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.
Gribu no sirds arī sava vārdā pateikties draudzes valdei, darbiniekiem un palīgiem, par
ieguldīto laiku un darbu aizvadītajā gadā. Zinu un redzu, ka kādreiz nav viegli, jo viss prasa
savu, gan laiku un pacietību, gan vēlēšanos izdarīt vēl labāk un vēl vairāk.
Šis ir Dieva žēlastības laiks, kas mums katram ir vēl dāvināts.
Dievs vēlas mūs lietot šodien, nevis kaut kad, kādreiz nākotnē, – bet tieši tagad, jo šodiena
mums vēl tiek dāvināta. Kristus bieži savās runās sacījis šo mazo vārdiņu – tūdaļ, lai mēs svarīgas lietas un jautājumus neatstātu uz vēlāku laiku. Dieva Vārda mērķis, lai VIŅA VĀRDS
ietekmētu visu mūsu dzīvi, visas mūsu dzīves jomas, jo dzīve ir daudz kas vairāk, nekā mēs
to apzināmies; – arī mūsu kalpošana.
Mārtiņš Luters kādā no saviem sprediķiem raksta: „Nedomājiet, ka jums te gaidāmas labas
dienas, nedz arī atlieciet to, kas jums jādara, uz labākiem laikiem; jo labāk jau nebūs – pasaulē
velns arvien ir jums līdzās, un viņš centīsies aizkavēt katru labu darbu, arvien vairāk stādamies
jums ceļā. Tādēļ, jo ilgāk vilcināsieties, jo mazāk cerību, ka spēsiet darīt ko labu; ja tagad nokavēsit īsto laiku, vēlāk tik laba laika vairs nebūs. Lai nekas cits jums nesagādā tādu prieku kā
veicināt Dieva valstības nākšanu un kalpot, nesot labumu visiem kristiešiem – vienmēr un visur,
kā vien spējat – vienalga, kādi šķēršļi stātos jums pretī.“
Dievs mums visu ir devis, lai mums šajā dzīves īsākā vai garākā ceļojumā uz zemes nekā
netrūktu. Bet ir lietas un darbi, ko mūsu vietā neviens nevar izdarīt, pat Dievs ne, – jo ir
lietas, kas mums pašiem jāpaveic. Un katrs no mums var sēt šo labo sēklu Dievam par godu
un cilvēkiem par svētību. Nenovērtēsim to par zemu.
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Katru mazāko darbu, Dievs novērtē. Viņš neko neatstāj neievērotu. Debesu Tēvs priecājas
par mūsu labo, sīksto un svētīgo sēšanu, ka mēs – Viņa bērni ar prieku, ticību un mīlestību,
darām to vislabāko, ko spējam. To, ko mēs katrs sējam, atklāj kādi mēs patiesībā esam, kam
ticam, kam paklausām, uz ko ceram.
Viens no Dieva mērķiem, – lai patiesība, svētības un žēlastība, kas nāk no Viņa, nepaliek
tikai pie mums, bet tiktu dāsni dota tālāk citiem. Jā, protams, pestīšana ir Dieva žēlastība,
kas mums ir sagatavota Kristū Jēzū, Kurš ir visu mūsu dēļ piepildījis, bet sekmes – labie un
bagātīgie augļi no mūsu darbiem, kas darīti ticībā un patiesā mīlestībā.
Mums visiem ir iespēja sēt labo sēklu. Mēs katrs esam aicināti sēt šo labo sēklu, kam kādreiz ir mūžības vērtība un nozīme.
Atcerēsimies, ka mūsu domas, vārdi, padomi, aizlūgšanas, ticība, mīlestības sniegšana,
ziedošana, mūsu laiks cits citam ir sēklas, kas ātrāk vai vēlāk nesīs augļus.
Lai Dievs mums palīdz, ka ar pateicību un ticību varam saņemt visas lietas no Viņa rokām, un tās lietot sev un citiem par svētību un Dievam par godu!
„Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur,
un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.“ (2.Kor.9:8 Jaunais Bībeles tulkojums).
Sirsnībā
Mācītājs Dainis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
Valdes komunikācija ar draudzes vecuma grupām
Vēstīs Nr. 7 rakstīju par draudzes demogrāfiju un pievienoju grafiku par draudzes locekļu
vecuma grupējumiem. Valde atzīstas, ka mums trūkst komunikācija ar visām vecuma grupām.
Valde šo jautājumu nopietni apskata un cītīgi pie tā piestrādā. Būtu vēlams, ka 2016. gada pilnsapulcē uz valdi kandidātu no vairākām draudzes vecuma grupām.

Pie kafijas galda pēc dievkalpojuma
Pēc dievkalpojumiem Sv. Krusta baznīcā tiek rīkots kafijas galds pārrunām. Pārrunājam jautājumus, kas
attiecas uz mūsu savstarpējo komunikāciju, sadzīves aktivitāti, par draudzes nākotni un vēl daudzām citām
lietām.
Aicinām jūs sniegt savus ieskatus par valdes darbu, uzskatus par un pret. Aicinām arī stāstījumus, no
visām paaudzēm par saviem ceļojumiem un novērojumiem pa Austrāliju, viesojoties Latvijā, ASV, Āzijā un
vēl citur. Visi esat mīļi gaidīti baznīcas zālē pēc dievkalpojumiem pie kafijas galda.

Ticības prasības draudzes vecuma grupām
Katrai draudzes vecuma grupai ir savi ticības uzskati, ko esam iemantojuši no saviem vecākiem, vecvecākiem, vietējām skolām, augot sava gadagājuma draugu lokā latviešu un austrāliešu sabiedrībā. Daudz draudžu locekļu ir absolvējuši Daugavas skolu, Melburnas Latviešu vidusskolu un turpina aktīvi darboties latviešu sabiedrībā, kā arī gadu pēc gada piedalās vairākos sabiedrības dievkalpojumos. Visiem ir laba izglītība un
vēlēšanās zināt vairāk (abās valodās) par mūsu ticības pamatiem un par ticības svarīgākajiem notikumiem,
tā laika vēstures skatījumā un pētījumā.
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Kalendārs ģimenei un sabiedrībai
Ņemot vērā augšminēto, ka ģimenēm un sabiedrībai ir dažādas ticības prasības un zināšanas par ticību,
šīm Vēstīm esam sastādījuši baznīcas kalendāru, kur ietilpinātas augšminētās ticības prasības, kā arī ģimenes
un sabiedrības prasība.
Kārlis Kasparsons
Valdes priekšnieks
2015. g. septembrī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES NĀKOTNES KOMITEJA
Sūtiet savus priekšlikumus
Mīļā draudze!
Savā ziņojumā pilnsapulcē (lūdzu skatiet mājas lapā) es aicināju nākt ar priekšlikumiem, ko mēs varētu
darīt, lai piesaistītu pie draudzes jaunus locekļus, it sevišķi ģimenes ar bērniem.
Patreiz esmu saņēmis komentāru no Vijas Plataces; paldies, Vija! Lūdzu, turpiniet ar idejām. Tās varat
nodot ikvienam valdes loceklim.
Mīļš paldies,
Eduards Lēmanis
Draudzes nākotnes komiteja

Send us your suggestions
Dear members!
At the last AGM I invited suggestions for how to grow the congregation with new members. My report
can be found on our website.
So far, I have received a response from Vija Platacis; thank you Vija!
Please keep coming with suggestions. They can be communicated to any member of the committee.
Many thanks,
Ted Lemanis
Congregation’s Future Committee
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS AR SVINĪGU AKTU
18. novembrī plkst. 19.00 Sv. Krusta baznīcā
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Kristīti
23.08.2015. Grieta Rasa Daliņa
19.09.2015. Savannah Ilga Smith
19.09.2015. Erica Margeret Smith

Vecāki: Andrejs un Dace Daliņi
Vecāki: Julian Smith un Andrea Scott
Vecāki: Julian Smith un Andrea Scott

„Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.“ (Ps 127:3)

Grieta Rasa Daliņa.
Savannah Ilga Smith un Erica Margeret Smith.
Vecāki: Andrejs un Dace Daliņi.
Vecāki: Julian Smith un Andrea Scott
No kreisās: Krusttēvs Pēteris Daliņš, krustmāte Sigita Sniegs.

***

Mūžībā aizgājuši
Agnese Barbara Kunca
Juris Mellēns
Elvīra Lazdiņa
Imants Bisnieks
Aina Ērika Liepa
Imanta Laimrota Brants („Rūķis“)
Kārlis Elmārs Bērziņš
Marija Antonija Zariņa
Pēteris Uldis Riemeris
Jūlijs Elmārs Kūlnieks

4.09.1927. – 28.06.2015.
1.03.1923. – 21.05.2015.
2.06.1923 – 18.07.2015.
23.10.1922. – 02.07.2015
2.11.1924. – 30.07.2015.
14.07.1938. – 2.08.2015.
8.08.1917. – 30.07.2015.
6.02.1913. – 6.08.2015.
30.01.1926. – 29.08.2015.
3.09.1926. – 15.09.2015.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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INFORMĀCIJA!

Mācītāja kancelejas stundas Svētā Krusta baznīcā
Trešdienās no plkst.12.00 – 14.00.
(kā arī vienojoties ar mācītāju, – citā laikā!)
------------------------------------------------------------------Katra mēneša pēdējā svētdienā plkst.12.00
Baznīcas zālē Bībeles studijas
„Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem“
---------------------------------------------------------------------Iesvētes mācības
Katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.12.00
---------------------------------------------------------------------Bībeles studijas Latviešu ciemā
Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.14.00
----------------------------------------------------------------------

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

VĒSTIS
Piedāvājam izvēli!!
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt pa e-pastu, tad ar savu e-pastu paziņojiet Andrim Atvaram:
andrisat@bigpond.com
Ja turpmāk vēlaties tās saņemt ciemā vai baznīcā, tad rakstiski par to ziņojiet Andrim Atvaram!

Please let us know!!
If you prefer to receive the newsletter electronically, forward your e-mail to Andris Atvars:
andrisat@bigpond.com
If you choose to pick up your copy from Church or from the Latvian Village, please let Andris Atvars know
via a letter.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS
ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2015. g. oktobris, novembris, decembris, 2016. g. janvāris
Pēc visiem dievkalpojumiem Sv. Krusta baznīcā kafijas galds baznīcas zālē.

OKTOBRIS
4. oktobrī
plkst. 10.00

Ticības Reformācija, Mārtiņš Luters.
Piedalās viesu mācītājs no Sidnejas Kolvins Makfersons ar
sprediķi angļu valodā. Baznīcas zālē pie kafijas galda sekos referāts
Ticības reformācija tā laika skatījumā angļu valodā.

Sv. Krusta baznīcā

4. oktobrī
plkst. 14.00

Dievkalpojums.
Piedalās viesu mācītājs no Sidnejas Kolvins Makfersons

Latviešu ciemā

11. oktobrī
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

18. oktobrī
plkst. 10.00

Dievkalpojums.
Pie kafijas galda Laila Grosa stāstīs par savu piedalīšanos
vasaras vidusskolā Garezers ASV

Sv. Krusta baznīcā

18. oktobrī
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

25. oktobrī
plkst. 10.00

Aizgājušo piemiņas dievkalpojums.
(Ģimenes aizgājušo locekļu vārdus lūdzu nododiet mācītājam
pieminēšanai un aizlūgšanai no kanceles).
Plkst. 12.00 Bībeles studijas

Sv. Krusta baznīcā

31. oktobrī
plkst. 9.30

Baznīcas dārza lielā TALKA un baznīcas tīrīšanas lielā TALKA.
Paņemiet līdzi piemērotus darba rīkus!

Sv. Krusta baznīcā

1. novembrī
plkst. 10.00

Dievkalpojums draudzes vecāko vadībā.

Sv. Krusta baznīcā

1. novembrī
plkst. 14.00

Dievkalpojums draudzes vecāko vadībā.

Latviešu ciemā

7. novembrī
plkst. 11.00

Svētā Krusta baznīcas kapsētas TALKA.
Lūdzu, paņemiet līdzi piemērotus darba rīkus!

Foknera kapsētā

8. novembrī
plkst. 10.00

11. novembra – Lāčplēša dienas dievkalpojums.
DV Karavīru piemiņas dienas svinīgs akts un referāts sekos
baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

15. novembrī
plkst. 10.00

Dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

15. novembrī
plkst. 14.00

Dievkalpojums

Latviešu ciemā

18. novembrī
plkst. 19.00

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
AR SVINĪGU AKTU BAZNĪCĀ

Sv. Krusta baznīcā

22. novembrī
plkst. 9.30

Pelnu urnas noguldīšana, svētīšana un iemūžināšana.
Pieteikšanās pie mācītāja.

Foknera kapsētā

NOVEMBRIS
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22. novembrī
plkst. 10.30

Mirušo piemiņas diena un Kapusvētki.
(Ģimenes aizgājušo vārdus lūdzu nododiet mācītājam
pieminēšanai un aizlūgšanai.)
Kapusvētku svētbrīži:
Sv. Krusta draudzes kapsētā plkst. 10.30
Melb. 1. lat. ev. lut. draudzes kapsētā plkst. 11.30
Sv. Jāņa ev. lut. draudzes kapsētā plkst. 12.30

Foknera kapsētā

29. novembrī
plkst. 10.00

1. Adventa svētdienas dievkalpojums
Plkst. 12.00 Bībeles studijas

Sv. Krusta baznīcā

6. decembrī
plkst. 10.00

2. Adventa svētdienas dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

6. decembrī
plkst. 14.00

2. Adventa svētdienas dievkalpojums

Latviešu ciemā

13. decembrī
plkst. 10.00

3. Adventa svētdiena
ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
Par dalību koncertā sazināties ar mācītāju.

Sv. Krusta baznīcā

20. decembrī
plkst. 10.00

4. Adventa svētdienas dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

20. decembrī
plkst. 14.00

4. Adventa svētdienas dievkalpojums

Latviešu ciemā

24. decembrī
plkst. 14.00

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

24. decembrī
plkst. 18.00

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī
plkst. 10.00

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
angļu valodā

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī
plkst. 12.00

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Latviešu ciemā

27. decembrī
plkst. 10.00

Dievkalpojums
Plkst. 12.00 Bībeles studijas

Sv. Krusta baznīcā

31. decembrī
plkst. 18.00

Vecgada vakara dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

17. janvārī
plkst. 10.00

Dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

17. janvārī
plkst. 14.00

Dievkalpojums

Latviešu ciemā

24. janvārī
plkst. 10.00

Dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

31. janvārī
plkst. 10.00

Dievkalpojums
Plkst. 12.00 Bībeles studijas

Sv. Krusta baznīcā
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DRAUDZES NODEVAS – 2015./2016.
Atgādinām, ka gadskārtējā nodeva par 2015./2016. finansiālo gadu ir jānokārto laicīgi, lai netraucētu
draudzes saimniekošanu.
Nodevas: pilna nodeva – $160, pensionāriem (līdz 95 gadu vecuma) – $100, studentiem – $100.
Maksājumu varat sūtīt pa pastu tieši kasierim; varat samaksāt baznīcā vai Latviešu Ciemā. (Skatiet Vēstis Nr. 7)
Kvīti par samaksāto nodevu/ziedojumu tiks nosūtīta uz pieprasījumu – lūdzu pievienojiet paša adresētu
konvertu ar pastmarku.

ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu, no vismazākā līdz pat lielākajam!
„No mazas zīlītes izaug varens ozols!“

Aizgājušo piemiņas ziedojumi
Roberts LIEKNIS
Juris ĒRMANIS
Mirdza PŪCE

$ 500
$ 200
$ 100

†28.12.2013
†23.08.2014
†10.05.2015

Izsakām īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem
no 2014.g. 1 jūlija līdz 2015. g. 31. augustam:
Ansis Skulte
Korporācija Lettgallia
Brigita Muške
Zigrīda Ādamsone
Kārlis un Ināra Žubecki

$2 000
$1 400
$ 500
$ 410 + $ 350
$ 460

– baznīcas krusta remontam
– kapsētas digitalizācijas projektam
– altāra sētiņas remontam
– baznīcas uzturēšanai
– baznīcas uzturēšanai

Ziedojumi pāri par $100:

R. Gelbe, P. Stolniks, A. Kaņepe, N. Neiburga, N. Niteckis, N. Reismanis, L.&I. Langfelds, E. Pētersons,
H. Kondarovskis, M.&V. Sniedze, J.&M. Kūlnieks, J.&M. Mašinskis, V. Jēkabsone .

Ziedojumi no $50 līdz $100:

I.&V.&Z. Ezernieks, V.&A. Šloss, G.&I. Klauss, V. Pūce, L.Ķikuts, A. Stokmanis, A.&V. Saltups,
J. Saltups, I. Pacers, U.Ādmanis, O.&S. Kapteinis, I. Ezernieks, I. Barens, S.&Z. Rožkalns, B. Savicskis,
V. Spilbergs, I.&J. Jēkabsons, A. Švalbe, E. Pētersons, K. Padoms.

Ziedojumi no $10 līdz $50:

I.&R. Aide, E. Brenners, D. Stanislavs, R.&K. Švarcs, Ā. Jansons, E. Latišs, M. Ķirps, M.&Z. Svīkulis,
M. Ozols, A. Jansone, I. Junge, V.&M. Sniedze, E. Stendze, Z.&L. Riters, O. Bernsons, A.&A. Liepa,
B.&G. Tērauds, M. Briekša, I. Kupcis, A.&E. Vēliņš, A. Švalbe , N. Vītols, V. Švolmanis, V. Beluns,
I.&U. Šterns, G.&N. Priede, A. Liepa, A. Banikos, A. Saulītis, I. Jēkabsone, R. Līcītis, D. Luste, A.&M. Balodis,
A. Druviņš, A. Klasēns, E. Lazdiņš, A. Volfsbergs, M.&V. Stroža, K.&A. Bērziņš, O. Merits, L. Lindiņš,
I. Līcis, V. Belūne, B. Vītoliņš, S. Leinasars, N. Žubecka, E. Ārlavs, I. Brants, V. Craeford, I. Piksons,
J.&M. Ozols, J. Mitrēvičs, A. Lielkājs, V. Lazdiņš, A. Balodis, R.&K. Eimanis, I. Schūberte, E. Stokāns,
B. Robiņš, I. Upīte, I. Vēzis, M. Biršs, Dz. Prūsis, A.&L. Bergmansons, A. Būmane, J. Lēmanis, M. Brieska,
I. Pētersone, B.&G. Tērauds, I. Junge, A.&M. Kučers, R. Delverts.

DĀRZA SVĒTKI – 26.04.2015. g.
Atlikums – $1 584.25

PĻAUJAS SVĒTKI – 6.09.2015. g.
Atlikums – $855
Andris Atvars
Draudzes kasieris
Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Datums

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

M. Ozols

G. Pindard

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

Oktobris
4.

D. Stils

4.

Latviešu ciemā

11.

M. Biršs

18.

D. Stils

18.

Latviešu ciemā

25.

M. Biršs

J. & M. Ozoli J. Ozols

I. & E. Ārīši

J. Kārkliņš

Novembris
1.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

1.

Latviešu ciemā

8.

M. Biršs

T. Pindard

15.

D. Stils

J. Kārkliņš

15.

Latviešu ciemā

18.

M. Biršs

22.

Kapu svētki

29.

D. Stils

M. Ozols
G. Pindard

Daugavas vanadzes

I. Ārīte

I. Ārīte

J. Kārkliņš
I. & E. Ārīši

E. Ārītis

Decembris
6.

D. Stils

J. & M. Ozoli J. Ozols

6.

Latviešu ciemā

13.

M. Biršs

T. Pindard

20.

D. Stils

J. Kārkliņš

20.

Latviešu ciemā

24.

M. Biršs

24.

M. Biršs

J. Kārkliņš

25.

M. Biršs

(angļu valodā) J. Kārkliņš

27.

D. Stils

31.

M. Biršs

M. Ozols
G. Pindard

G. Pindard

Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā

M. Biršs
J. & M. Ozoli J. Ozols

M. Ozols

I. & E. Ārīši

I. Ārīte

I. Ārīte

G. Pindard

G. Pindard

Janvāris 2016
17.

D. Stils

17.

Latviešu ciemā

24.

M. Biršs

D. Stils

31.

D. Stils

T. Pindard

Draudzes Vēstis
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BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2015
Mēnesis

Baznīcā

Janvāris – January
Februāris – February
Marts – March
Aprīlis – April
Maijs – May
Jūnijs – June
Jūlijs – July
Augusts – August
Septembris – September
Oktobris – October
Novembris – November
Decembris – December

Pagalmā

Baznīcas valde
Baznīcas valde
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
31. oktobrī – 31 October
31. oktobrī – 31 October
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“

Piezīmes:
1. Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem, ir atrodami baznīcas mājas lapā
www.svetakrustadraudze.org.au
2. Baznīcas tīrīšanas TALKĀ – 31. oktobrī visi aicināti piedalīties!
3. Tuvāka informācija dabūjama no Kārļa Kasparsona 0411 119 848
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PELNU NOVIETOŠANA UN IZMAKSA
SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS KAPSĒTĀ
Sarunas par pelnu novietošanu Svētā Krusta baznīcas kapsētā ir jāuzsāk saruna ar draudzes mācītāju.
Mācītājs informēs Jūs par urnas novietošanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu un norādīs Jums
urnas glabāšanas vietu.

Pelnu novietošana un izmaksa pilntiesīgiem draudzes locekļiem
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu novietošana
• otrā pelnu novietošana
• urnas iemūžināšana

$750
$450
$350

Pelnu novietošana un izmaksa tiem, kas nav pilntiesīgi draudzes locekļi
Pelnu novietne ir divvietīga
• pirmā pelnu novietošana
• otrā pelnu novietošana
• urnas iemūžināšana

Draudzes Vēstis

$1500
$900
$700
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MĪĻĀS MĀSAS UN BRĀĻI KRISTŪ!
2015. gada 9. septembrī
Reiz cilvēks ar autoritāti devās pie Tā, kam visa teikšana, lai no Jēzus lūgtu sava
slimā kalpa dziedināšanu. Jēzus apbrīnoja viņa ticību un pazemību, varbūt arī viņa
rūpes par kalpu? Nolēmis izpildīt šā vīra lūgumu, Jēzus sacīja: „... „Ej, lai tev notiek,
kā tu esi ticējis!“ Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā.“ (Mt. 8:13) Reiz kāds rakstīja:
„Viņš devās ceļā vienīgi ar Jēzus vārdu sēklu kabatā, un ar to pietika.“
Mūsu Baznīca ir ceļā; jāprasa, vai notiek, vai notiks, kā esam ticējuši? Tas tik
ļoti atkarīgs no tā, ko esam lūguši. Dodoties ceļā uz Latviju 9. septembrī, gribas būt
vienotai ar jums lūgšanās, lai Viņš svētī kalpošanu, katru sarunu un veikto darbu.
Mazliet dalos ar jums ar to, kas paredzēts, un arī ar to, kas pēdējā laikā veikts. Lūdzu jūs visus domāt līdz un lūgt, lai mēs atvērtos tam, ko Dievs caur mums dara, te
tālāk ceļot savu valstību.
12. septembrī notiks sieviešu ordinācijas 40 gadu jubilejas pateicības dievkalpojums, kurā man lūgts
sprediķot. Lūgšanu teiks māc. Vaira Bitēna, kas var atskatīties uz 40 gadu garu kalpošanu Kristusvīna kalnā!
Tiks arī vienreizēji atzīmēta Latviešu luterāņu sieviešu teoloģu apvienības 20. gadadiena ar konferenci, kurā
aicināti viesi no tuvienes un tālienes. Lūdzu par to lasīt mājas lapā: www.sieviesuordinacija.lv. Mums dziļi
rūp jautājums par sieviešu ordināciju. LELB Sinodei gatavojoties, notiek pārrunas par saņemto rezolūciju
grozīt LELB satversmes 133. punktu, tekstu rediģējot tā, lai tiktu norādīts, ka LELB ordinē tikai vīriešus.
Līdz šim tekstā tas neparādās, tas ir bijis arhibīskapa Jāņa Vanaga lēmums neordinēt sievietes. Tiekoties
15. septembrī gan ar arh. Jāni Vanagu un bīskapiem Pāvilu Brūveru un Eināru Alpi, ceru noskaidrot, kas tiek
darīts, lai pārrunās visi tiktu uzklausīti, tas ir, arī tie, kas atbalsta sieviešu ordināciju.
Būsim vienoti lūgšanās arī ar Austrālijas Luterāņu Baznīcu, kurai 29. septembrī sākas Sinode, un kuras
darba gaitā ir balsojums par/pret sieviešu ordināciju. Mūsu LELBĀL prāv. Jānis Priedkalns ir ielūgts piedalīties un dalīsies ar nosūtītiem LELBĀL sveicieniem.
13. septembrī notiks dievkalpojums Aizputē, kas ir mūsu LELBĀL draudze. Es dievkalpojumā sprediķošu, un tajā piedalīsies gan draudzes mācītājs Varis Bitenieks, arī prāv. Ieva Graufelde, prāv. Klāvs Bērziņš
un citi. Kopā Dievam pateiksimies ne tikai par šo jauno sadarbības un kalpošanas iespēju, bet arī par to, ka
mūsu LELBĀL virsvalde apstiprinājusi Valtaiķu draudzes lūgumu tikt uzņemtai LELBĀL. Valtaiķu draudzi
arī aprūpē māc. Varis Bitenieks. Pēc ļoti sekmīga kolokvija, māc. Varis Bitenieks tika uzņemts mūsu Baznīcas garīdznieku sarakstā. Lai Dievs svētī!
Noslēdzot, lūdzu pārdomāt, ka mēs esam daļa no pasaules, kurā tik daudz cieš un ir nonākuši neziņā.
Neskaitāmi bēg un meklē mājvietas. Ja nu mēs iedomātos, ka Jēzus tādiem, kas par viņiem lūgtu, teiktu: „Ej,
lai tev notiek, kā tu esi ticējis!“ Kāda būtu mūsu tālākā rīcība? Aicinu ne tikai lūgt par bēgļiem, bet arī ziedot.
Varat to darīt caur Lutheran Immigration and Refugee Service vai caur Lutheran World Federation uzstādītiem
fondiem, vai kādā citā veidā. Netrūkst vajadzību vai iespēju palīdzēt. Lai Dievs pasargā un palīdz, kā reiz
latviešiem tika palīdzēts, kad daudziem vienīgā cerība atrast drošību atradās citu rokās. Tur, kur ticībā un
paļāvībā Dievam rokas bija saliktas, ticu, vieglāk atvērās sirdis un māju durvis.
No sirds pateicos par jūsu kalpošanu, par to, ka esat dzīva daļa no Tā valstības, kas virs zemes vēl tiek
celta, tur, kur valda Dievs un Viņa dzīvais Vārds Kristus, tur Svētā Gara iedvesmoti, Viņa bērni kalpo, lūdz
un pateicas par Viņa žēlastību!
Vienota ar jums Kristus mīlestībā,
Jūsu
+ Lauma
Lauma Zušēvica
LELBĀL Arhibīskape
Draudzes Vēstis
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MELBURNAS DRAUDZES PILNSAPULCE
Melburnas latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce notika š.g. 2. augustā Sv. Krusta baznīcas zālē.
Pilnsapulci ievadīja māc. Daiņa Markovska lūgšana. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons
pilnsapulci atklāja un paziņoja, ka sapulcē piedalās 52 pilntiesīgi draudzes locekļi. Par sapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Saulīti, par sekretāru Jāni Kārkliņu un par balsu skaitītājām – Skaidrīti Zaķi
un Edīti Atvaru. Sapulce pieņēma iepriekš izziņoto Darba kārtu, kurā bija paredzēti 17 punkti.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola kopijas bija izdalītas sapulces dalībniekiem, un to vienbalsīgi pieņēma. Sekoja mācītāja ziņojums. Dievkalpojumi tiek noturēti Sv. Krusta baznīcā, Latviešu ciema
kapelā un Futskrajā. Daudz laika tiek veltīts, apciemojot gados vecākos draudzes locekļus. Savu ziņojumu viņš
papildināja ar attiecīgiem skaitļiem. Nākošais bija draudzes priekšnieka ziņojums. Viņš uzsvēra divus punktus. Pirmkārt, ir grūtības piesaistīt draudzes locekļus baznīcas uzturēšanas darbā. Ēka ir liela un daudz gadus
kalpojusi. Vienmēr saukt amatniekus maksā dārgi, un sīkos darbus varētu veikt mūsu pašu talcinieki. Kaut arī
par to ir plaši ziņots, atsaucība ir vāja. Nāca priekšlikums, ka vajag izsūtīt personīgas vēstules darba spējīgiem
draudzes locekļiem ar aicinājumu piedalīties darbos. Otrkārt, draudzes demogrāfiskais stāvoklis. Priekšnieks
bija sagatavojis labi pārskatāmu grafiku, sadalot draudzes locekļus pa vecuma grupām. Vecāki par 70 gadiem ir
314 draudzes locekļi – 58%. Kā būs pēc pieciem gadiem?
Kasiera ziņojums balstījās uz labi sagatavotiem kases pārskatiem, kas tika izdalīti klātesošiem. Draudze
darbojas ar zaudējumu, kas rodas ja daļa draudzes locekļu nesamaksā draudzes nodevas. Kasieris bija izsūtījis atgādinājuma vēstules, un daļa parādnieku samaksāja, bet parāds vēl joprojām ir liels. Bija pārrunas vai
nemaksātājus izslēgt no draudzes. Lēmums netika pieņemts, jo daļa nemaksātāju ir aprūpes namos. Draudzes brīvie līdzekļi ir ieguldīti bankas term deposit kontos, kur procentu likmes ir ļoti zemas. Izcēlās plašas
debates, ka naudu vajadzētu ieguldīt citos fondos, kur maksā augstākus procentus. Augstāki procenti nozīmē
augstāku risku. Pilnsapulce pilnvaroja draudzes valdi ieguldīt ne vairāk kā $ 200 000 piemērotos fondos.
Revidente ziņoja, ka grāmatas ir pārbaudītas un atrastas labā kārtībā.
Pilnsapulce nolēma draudzes nodevas atstāt nemainītas; nākošajā gadā – pensionāriem un studentiem
$ 100, strādājošiem – $ 160.
Draudzes priekšnieka postenim bija tikai viens kandidāts – Kārlis Kasparsons; viņu ievēlēja ar aklamāciju. Līdzšinējo valdi, izņemot Pēteri Saulīti, kurš nekandidēja, ievēlēja vienbalsīgi. Valdē tajā sastāvā, iztrūka
trīs locekļi. Kā kandidātus uzstādīja Mārtiņu Biršu, Andri Daliņu un Jāni Dēliņu. Visus trīs ievēlēja vienbalsīgi. Revīzijas komisiju ievēlēja līdzšinējā sastāvā – vienbalsīgi.
Pēc pilnsapulces klātesošie tika aicināti pie kafijas galda baudīt dāmu gādātos gardumus.
Aivars Saulītis

Draudzes pilnsapulce.

Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons uzrunā pilnsapulci.

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

PĻAUJAS SVĒTKI SV. KRUSTA BAZNĪCĀ
Svētdien, 6. septembrī, Sv. Krusta baznīcā Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudze un viesi
svinēja Pļaujas un draudzes Gada svētkus.
Tēva dienas dievkalpojumā tika svinīgi ievesta amatā jaunā draudzes valde. Dievkalpojumā tika nodziedātas dziesmas: Lai atskan gods un teikšana, pēc draudzes valdes iesvētīšanas – Sūtu savas draudzes laukos,
Draudzes Vēstis
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pēc draudzes lielās lūgšanas – Es vēlos dzīves gājumā un dievkalpojuma
noslēgumā – Dod mums jaunu dzīvi,
Dievs. Kā katru svētdienu, izjusti un
ar lielu uzmanību dievkalpojumu
ar muzikālo pavadījumu bagātināja ērģelnieks Braians Kopels (Brian
Copple).
Pēc dievkalpojuma svētki turpinājās baznīcas zālē pie bagātīgi klāta
galda. Speciāli šiem draudzes svētkiem draudzes locekle Laima Eleonora Lindiņa (93) bija uzrakstījusi
nelielu skeču Čigāni; lomās lieliski Pirmā rindā no kreisās: G. Pindars, E. Lēmanis, D. Markovskis, K. Kaspariejutās Austrālijas Latviešu teātra sons, M. Biršs. Otrā rindā: A. Atvars, A. Daliņš, J. Kārkliņš, J. Daliņš, J. Dēliņš.
(ALT) pazīstamie aktieri Gunārs
Klauss un Ivars Mirovics. Liels paldies Laimai Eleonora Lindiņai par šo humora pilno un jautro ludziņu;
paldies abiem aktieriem!
Apmēram 70 cilvēku lielo sadziedāšanās kori vareni un skanīgi vadīja Dace un Andrejs Daliņi; viņiem
aktīvi palīdzēja Kārlis Eimanis un pēdējai kopdziesmai Bēdu manu, lielu bēdu pievienojās arī Daila Piksone.
(Vai šis būtu sākums jaunam trio?) Dacei, turot klēpī mazo meitiņu Grietiņu, kura pārsvarā saldi gulēja,
vairāk nācās sadziedāšanos vadīt ar smaidiem un acīm. Dziesmas skanēja vareni!
Kas gan būtu latviešu svētki bez loterijas? Tā arī šoreiz bija bagātīgs loterijas mantu klāsts.
Noslēgumā, pirms loterijas izlozes, draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons pateicās visiem, kas bija pielikuši lielu darbu, lai šie draudzes svētki labi izdotos. Liels paldies, draudzes dāmu kopas koordinatorei – Ģintai Ivetei Pindard un Trevoram Pindard, kā arī visiem citiem čaklajiem palīgiem. Tā turpināt!
IN
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PIRMS 25 GADIEM – Šo dienu nekad neaizmirsīšu
1991. gada 4. oktobrī bija ļoti zīmīgs un neaizmirstams notikums Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes
mācītāja Daiņa Markovska dzīvē un kalpošanā. Mūsu sarunā aicināju viņu pastāstīt par to.
Ilze Nāgela: Pastāsti, lūdzu, ar ko šis – 1991. gada 4. oktobris Tev ir palicis atmiņā?
Mācītājs Dainis Markovskis: Vispirms būtu jāsāk ar nelielu priekšvēsturi. 1991. gada septembra beigās, kad vēl studēju Latvijas Universitātes (LU) teoloģijas fakultātes otrajā kursā, tiku uzaicināts uz Latvijas
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Konsistoriju, kas tolaik atradās Rīgā, Lāčplēša ielā 4, pie LELB
arhibīskapa Kārļa Gailīša.
Vēl dažas dienas pirms tikšanās ar arhibīskapu starp mūsu teoloģijas fakultātes studentiem tika runāts,
ka dažiem no otrā kursa biedriem tuvākajā laikā būs jāuzsāk kalpošana draudzēs, kurām nav pašām sava
mācītāja, lai svētdienās vai vismaz uz lielākajiem Baznīcas svētkiem draudzēs notiktu dievkalpojumi. Tolaik
arvien vairāk un vairāk atjaunojās LELB draudzes, bet pietrūka mācītāju, kas tajās kalpotu. Tajā laikā daži
mācītāji kalpoja četrās, piecās un pat vairāk draudzēs. Tāpēc trešā un otrā kursa teoloģijas fakultātes studenti
jau pamazām, apvienojot savas pilna laika teoloģijas studijas, sāka kalpot draudzēs.
1991. gada 23. septembrī, kad tiekos ar arhibīskapu Kārli Gailīti, viņš man jautāja: „Vai tu gribētu uzsākt
kalpošanu kādā no draudzēm, kurām patreiz nav mācītāja?“ Es atbildēju: „Labprāt, bet tomēr es domāju, ka
neesmu vēl tam gatavs, varbūt pēc kāda gada, jo es tikai vienu gadu esmu studējis teoloģiju!“ Arhibīskaps sacīja:
„Diemžēl, tāda patreiz ir mūsu Baznīcas situācija, ka trūkst mācītāju, un draudzes nevar gaidīt, jo cilvēki vēlas
dzirdēt Dieva vārdu. [...] Es jau tevi esmu nozīmējis kalpot nākošajā svētdienā Tirzas un Velēnas draudzēs,“ sacīja arhibīskaps! Viņš arī sacīja, ka vietējiem laikrakstiem jau ir nosūtīta informācija, ka 4. oktobrī – Pļaujas
svētkos notiks dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu! Tiešām, biju ļoti pārsteigts par šo ziņu, ka man vajadzēs
jau pēc desmit dienām vienam pašam kalpot šajās draudzēs, un turklāt vēl pasniegt Svēto Vakarēdienu!
Draudzes Vēstis
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Arhibīskaps man iedeva pilnīgi jaunu Agendu (mācītāja rokasgrāmatu) un iedeva man nosūtījumu kalpošanai uz Tirzas un Velēnas draudzēm uz nenoteiktu laiku. Nosūtījumā jeb komandējumā, ko bija parakstījis
un apzīmogojis arhibīskaps, bija rakstīts, ka man ir tiesības konsekrēt (iesvētīt) Svēto Vakarēdienu. Atvadoties
arhibīskaps novēlēja man Dieva palīgu un svētību, uzsākot kalpošanu kā kalpojošajam teoloģijas studentam.
I.N.: Kā Tu juties, saņemot šo komandējumu?
D.M.: Iznākot no Konsistorijas, sajūtas bija neaprakstāmas; biju gan mazliet apjucis, satraukts un reizē
priecīgs. Lai gan es ļoti labprāt būtu vēlējies pamācīties un kalpot kopā ar kādu pieredzējušu garīdznieku,
pirms uzsākt patstāvīgu kalpošanu draudzē. Tad nu sākās gatavošanās manam pirmajam patstāvīgi vadītajam dievkalpojumam. Tajā pašā dienā piezvanīju savam draudzes mācītājam Uldim Rožkalnam un lūdzu,
lai viņš man palīdzētu sagatavoties šim lielajam notikumam. Vienojāmies, ka pēc trešdienas vakara dievkalpojuma mēs trijatā – kopā ar ērģelnieci Ilzi Ķezberi* varētu izņemt visu liturģiju – dievkalpojuma kārtību.
Vairākas stundas mazajā Metodistu baznīcā Rīgā, Slokas ielā 6, kur toreiz dievkalpojumi notika arī Rīgas
Sv. Marka luteriskajai draudzei, kurā tiku iesvētīts, paskrēja nemanot. Zīmīgi, ka šis dievkalpojuma ģenerālmēģinājums notika tieši manā 27. dzimšanas dienā – 30. septembrī.
Vēl jau nākošajās dienās līdz svētdienas dievkalpojumam, pieslīpēju dievkalpojuma (vadīšanas) kārtību.
Tas notika Ogres mežā – Zilajos kalnos, kur pa vakariem mēdzu skriet, jo tolaik dzīvoju Ogrē. Izmeklēju tādu
vietu, kur mani neviens neredz un nedzird, un skaļā balsī, kādā man vajadzēs runāt un dziedāt baznīcā, to
arī praktizēju visos sīkumos; ar visiem pagriezieniem un Svētā Vakarēdiena izdalīšanu! Tā, ka es ļoti nopietni
gatavojos savam pirmajam dievkalpojumam.
I.N.: Vai atceries par ko bija Tavs pirmais sprediķis?
D.M.: Jā, protams, kā to var aizmirst! Sprediķis bija no 103. psalma. Atceros, ka šo sprediķi biju gatavojis
un pārdomājis vismaz kādas sešas vai septiņas dienas. Skaidri atceros, ka vismaz kādas desmit reizes skaļā
balsī biju šo sprediķi lasījis un pārlabojis. Vēl pa ceļam autobusā uz Tirzu, šo sprediķi biju vairākkārtīgi pārlasījis. Atceros, ka visu sprediķi no kanceles nolasīju pat nepacēlis acis uz draudzi, jo negribēju kaut ko izlaist
vai sajaukt, un arī man pašam sprediķis šķita tik ļoti interesants un aizraujošs, ka likās, ka kāds cits to būtu
uzrakstījis. Manuprāt, sprediķis bija uz kādām piecpadsmit/sešpadsmit lapām un ar roku rakstīts; garums
varēja būt vismaz 25 – 30 minūtes. Tikai tad, kad pateicu – Āmen, paskatījos uz draudzi. Prieks, ka neviens
nebija aizmidzis, un bija sajūta, ka draudze varētu vēl klausīties un klausīties.
I.N.: Kādas Tev bija izjūtas šajā pirmā dievkalpojuma dienā?
D.M.: Nekad neaizmirsīšu, ka 1991. gada 4. oktobra svētdienas rīts bija saulains un dzestrs. Bija ļoti skaista,
saulaina rudens diena. Tuvojoties Tirzas ciematiņam, pa autobusa logu varēja redzēt gleznainus Latvijas rudens
skatus. Izkāpjot no autobusa (vienā rokā talārs un otrā rokā soma), vēl vajadzēja kādu gabalu līdz Tirzas baznīcai iet kājām. Tā bija diena, kad pirmo reizi uzvilku (uzdāvināto) jaunu, melnu mācītāja kreklu – kolārkreklu.
Nekad pirms tam nebiju bijis Tirzā. Šķita, ka ciems vēl mierīgi dus, visapkārt kluss un mierīgs. Tirzas
baltā baznīca atrodas uzkalniņā. Pie baznīcas durvīm jau mani sagaidīja pavecāks vīrs – draudzes priekšnieks
Muižnieks. Varēja redzēt, ka draudzes cilvēki bija ļoti gatavojušies šiem Pļaujas svētkiem. Lai gan ienākot
baznīcā, bija aukstāks nekā laukā, tā bija skaisti izpušķota ar rudens krāsainajiem ziediem. Priekšnieks mani
ieveda mācītāja istabā (tā sauktajā – ģērbkambarī), kur bija nedaudz siltāks (bija ieslēgts mazs sildītājs) un
smaržoja pēc desu maizītēm. Vispirms priekšnieks mani aicināja iedzert karstu kafiju un nobaudīt kādas
maizītes. Līdz dievkalpojuma sākumam bija vairāk nekā stunda, tāpēc bez steigas varēja iepazīties ar baznīcu
un ērģelnieci, lai izrunātu dievkalpojuma kārtību utt.
IN: Vai daudz cilvēku bija Tavā pirmajā dievkalpojumā?
D.M.: Precīzi neatceros, bet varēja būt apmēram 60 –65. Atceros, ka pirmajās rindās sēdēja vismaz 20
bērnu; smaidīgi un silti saģērbušies. Atskanot baznīcas zvaniem un ērģelēm, sākās man pirmais dievkalpojums. Protams, ka bija satraukums; ka tik kaut ko nesajaucu vai neaizmirstu izdarīt, un arī biķeris izrādījās
tāds pamatīgāks un smagāks nekā biju iedomājies. Lai gan ārā spīdēja saulīte, baznīcā bija diezgan auksts.
Dziedot un runājot, varēju redzēt pats savu elpu, un, pasniedzot Sv. Vakarēdienu, šķita, ka rokas bija piesalušas pie biķera... Bet, paldies Dievam, ka es neko nesajaucu, un... jau skanēja pēdējā draudzes dziesma.
Pēc dievkalpojuma bērni man dāvināja ziedus un smaidus. Tādu ziedu klēpi, šķiet nekad vairs neesmu
saņēmis. Galvenais, ka cilvēki bija sirsnīgi, vienkārši, un varēja redzēt, ka viņi patiešām bija izslāpuši pēc
Dieva Vārdiem. Tiešām, tās bija man ļoti īpašās sajūtas, un es šo dienu nekad neaizmirsīšu.
* Ērģelniece Ilze Ķezbere (Ilze Ķezbere-Härle), kura toreiz bija Latvijas Konservatorijas vijoles nodaļas studente un Sv. Marka draudzes locekle, tagad ir teoloģijas doktore un luterāņu mācītāja (LELBāL), kas jau daudzus
gadus dzīvo un kalpo Vācijā.
Draudzes Vēstis
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:
8 Melaleuca Avenue, Templestowe Lower, Vic 3107
Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au
www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis

7B Chester Street, Surrey Hills. VIC 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9898 5467
Mob. 0438 887 625

Draudzes priekšnieks /
Chairman
Kārlis Kasparsons

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Draudzes kasieris
Treasurer
Andris Atvars

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Sabiedrības Sekretārs
Association Secretary
Jānis Daliņš

3/70 Wattle Valley Road, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: dalins@optusnet.com.au

Tel. 9830 2619
Mob. 0423 724 309

Raksti un publikācijas
Publications
Kristīne Saulīte

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com

Tel. 9830 0101

Dāmu kopas pārstāve
Ladies Auxilliary
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Draudzes nākotnes projekts
Future Planning
Eduards Lēmanis

1 Eustace Street, Blackburn, VIC 3130
e-pasts: belmanis@bigpond.com

Tel. 9877 9403
Mob. 0404 856 511

Draudzes vecākie – Church Elders
Mārtiņš Biršs

214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils

4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstis
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13. decembrī plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcā

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS

Mans Garezera piedzīvojums
Laila Grosa stāstīs par savu vareno piedzīvojumu
Garezera vidusskolā un Garezera 50 gadu svinībām šogad Amerikā.
KAD? – 18. oktobrī, plkst. 11.30.
KUR? – Svētā Krusta baznīcas zālē

SATURA RĀDĪTĀJS
Māc. Dainis
Kārlis Kasparsons
Eduards Lēmanis
***
Māc. Dainis
***
***
***
***
***
***
***
Arhib. Lauma Zušēvica
Aivars Saulītis
IN
IN un māc. Dainis
***
***
Draudzes Vēstis

„Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus;...“
Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai
Draudzes nākotnes komiteja
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Mācītāja ziņojums par paveiktajiem darbiem
Informācija!
Vēstis
Baznīcas kalendārs ģimenei un sabiedrībai
Draudzes nodevas un ziedojumi
Dievkalpojumu dežūras
Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras
Pelnu novietošana un izmaksa Sv. Krusta baznīcas
kapsētā
Mīļās māsas un brāļi Kristū!
Melburnas draudzes pilnsapulce
Pļaujas svētki Sv. Krusta baznīcā
Pirms 25 gadiem – Šo dienu nekad neaizmirsīšu
Draudzes darbinieki – Office bearers
Satura rādītājs
16

1.
2.
3.
4.
4
5.
5.
6.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
13.
15.
16.
Nr. 8

