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Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. (Ps 118:23)
Jēzū Kristū, mīļotie!
Lai pateicība Dievam par Viņa lielo žēlastību, ko mēs bagātīgi un visdažādākos veidos
esam saņēmuši un saņemam vēl joprojām no Viņa!
Mēs katrs un visi kopīgi varam atskatīties kaut vai uz savas dzīves pēdējiem gadiem un
gadu desmitiem, un sacīt kopā ar šī psalma autoru: „Tas ir Tā Kunga darbs, un ir brīnums
mūsu acīs!“
Tiešām, vai tas nav brīnums un Dieva neizmērojamā žēlastība, ka mēs vēl esam un ka
Dievs mums joprojām dāvina savas svētības!?
Viena no Dieva dāvanām un brīnumiem ir draudze.
Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs, ka Melburnā (beidzot!) ir viena
apvienota latviešu draudze ar savu dievnamu – Svētā Krusta baznīcu!
Pirmās domas dzirdot vārdu draudze, ir – brāļi un māsas Kristū, kuru vidū valda tādas attiecības kā nekur citur – mīlestība, lēnprātība, piedošana un Dieva svētības. Draudze ir Dieva
nodoms un īpaša klātbūtne, kur un kurā vislabāk mēs varam Dievu piedzīvot visā pilnībā.
Draudze kā garīgās mājas, kurās vienmēr varam atgriezties, sastapt līdzīgi domājošos un
saņemt atbalstu un stiprinājumu ticībai vājuma brīžos.
Ir dzirdēts sakām: „Es ticu Jēzum, bet man Baznīca un draudze nav vajadzīga. Izklausās
diezgan laikmetīgi. Netrūkst arī to, kuri piebalso: ,,Tas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs – ticība Jēzum bez piederības kristīgajai draudzei.“
Ja Svētie Raksti mums patiešām ir Autoritāte visā pilnībā, tad sacīt, ka draudze man nav
īpaši vajadzīga, nozīmē pateikt to, ka arī Kristus man nav vajadzīgs. Baznīca ir Kristus miesa,
kas ir vienota, kā Bībele saka: tā ir paša Kristus ķermenis. Tā nu Kristus to ir vēlējies un izveidojis, ka Viņa dzīvības spēku un svētības Viņš nogādā pie mums caur savu Baznīcu – šeit
pasaulē, esošo Viņa ķermeni. Tikai iekļautam šajā ķermenī, Kristus dzīvības spēks caurstrāvo
arī mani. Caurstrāvo ar noteiktu un lielu mērķi – lai arī es mīlestībā kalpotu citiem ar tiem
talantiem un dāvanām, ko Dievs man ir devis.
Patiešām, kā 14. jūlija atklāšanas dievkalpojuma sprediķī teica mūsu prāvests Kolvins
Makfersons: „...ja mēs izbeigtu domāt par svētbrīdi, bet dzīvotu svētdzīvi, tad mūsu ticība darbotos vēl neredzētā spēkā...“
Nekalposim reliģijai vai savām iegribām un egoismam, bet Dieva patiesībai, kas bez īstas
ticības Kristum un patiesas mīlestības nav iedomājama.
Mācīsimies būt ļoti pateicīgi par šo brīnumaino Dieva dāvanu – savu baznīcu un draudzi, kur mēs varam piedzīvot un saņemt Kristu visā pilnībā un patiesībā.
Sirsnībā māc. Dainis
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ

Izvadīti

Daina Caune (dz. Grosbacha)
Imants Ozoliņš
Dzidra Ločs
Osvalds Švalbe
Osvalds Latišs
Jānis Apsītis
Jānis Kūka

30/12/1939 – 06/01/2013
13/06/1926 – 02/05/2013
19/12/1931 – 21/05/2013
05/11/1913 – 14/06/2013
16/10/1932 – 15/06/2013
16/09/1932 – 17/07/2013
28/03/1922 – 18/07/2013

Draudzes valde un Draudzes Vēstu redakcija atvainojas V. Caunes kungam ar ģimeni, ka ziņojums par
nelaiķes D. Caunes kundzi neparādījās jau iepriekšējās Draudzes Vēstīs.
„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/

Salaulāti

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

4.maijā Svētā Krusta baznīcā salaulāti:
Ian Yardley un Daina Caune
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Sv. Krusta baznīcā pēc 14. jūlija
dievkalpojuma.
No kreisās: M. Biršs, D. Stils, E.
Lēmanis, prāv, K. Makfersons, māc.
D. Markovskis, A. Saulītis.
(Foto: Pauls Lēmanis)

Vēstule no arhib. E. E. Rozīša

Godātais, mīļais amatbrāli!
Mūsu Baznīcas Virsvaldes vārdā un no sirds arī personīgi apsveicu Tevi un mūsu abu agrāko Melburnas
draudžu vadības un locekļus ar tik rūpīgi un pārliecinoši īstenoto apvienošanos!
Par mūsu Melburnas draudžu apvienošanos ļoti priecājos, jo zinu, cik grūti to īstenot, pie tam tā, lai abu
draudžu vēsture un īpašās dāvanas netiktu izdzēstas, bet jaunā apvienotā draudzē pilnveidotos un turpinātu
nest jo lielāku svētību. Ja tas izdodas, tas ir patiesi Dieva brīnums un laba liecība, kā mūsu pašu draudžu
locekļiem, tā sabiedrībai ap mums. Paldies Dievam, tas nu ir noticis, un lai Dievs svētī turpmāko gaitu!
Pie Jums savā ziņā tā ir atkārtojies tas, ko atstāsta tieši 23. jūnija – otrās pilnsapulces – Jaunās Derības
Dievvārds no Apustuļu darbiem:
„Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī; bet mājās tie lauza maizi, un kopīgi ēda līksmībā un sirds
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vienkāršībā, slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā.“ (2:46,47)
Novēlu, lai arī turpmāk īstenotos šīs dienas Vecās Derības lozungs: „Viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi.“ (Ezr 3:11). Jā, Viņa mīlestība lai mūžīgi ir
ar Jums, un lai tā jūs vieno pašā Dievā, kas ir mīlestība!
Sirsnībā, domās un lūgšanās joprojām ar jums vienots,
Jūsu Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL arhibīskaps
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Vēstule no prāv. L. Zušēvicas

Sirsnīgi apsveicu apvienoto Melburnas evaņģēliski luterisko latviešu draudzi! Tiešām zinu, ko tas ir prasījis, un Dievam pateicos, ka jūs esat varējuši to panākt miera un saticības ceļā. Pirms apmēram 29 gadiem
Milvokos vēl bija trīs draudzes, divas pat noturēja dievkalpojumus tajā pašā dievnamā. Pati iebraucu „no
ārpuses“ kā vienas draudzes mācītāja, un no savas draudzes aizgāja otrs mācītājs, likās, ka tiešām bija laiks
apvienoties.
Dieva Gars patiesi vadīja, un visas trīs draudzes kopā sanāca. Trešā pārdeva savu dievnamu, un tās mācītājs kļuva man par palīgu. Kaut mūsu draudze ir daudz mainījusies pa visiem gadiem, tā tomēr kalpo, dzīvo,
pateicas Dievam par katru iespēju Viņu pielūgt un ir kaut maza daļa no Kristus miesas.
No sirds novēlu Tev, Daini, un visai jaunajai draudzei Dieva svētību turpmākam darbam un kopējai
kalpošanai! Kristus lai arvien dāvina to mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu un to prieku, ko Viņa
žēlastība rada.
Prāveste Lauma Zušēvica
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Mīļie draudzes locekļi!

Ļoti laba ziņa!

2013. gada 1. jūlijā apvienojās 1. Melburnas latviešu evanģēliskā luteriskā un Melburnas latviešu ev. lut.
Svētā Krusta draudzes, kas abas Melburnā bija pastāvējušas jau 65 gadus.
Svētdien, š.g. 14. jūlijā, lai apvienotajai draudzei izlūgtos Dieva svētību, tika noturēts svinīgs pateicības
dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā, ar prāvesta Kolvina Makfersona (Colvin MacPherson) piedalīšanos.
Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē ap 70 jaunās draudzes locekļi tikās uz svētku mielastu, ko mūsu dāmas
bija ar rūpību sagatavojušas.
Ir saņemts arī sirsnīgs apsveikums no arhibīskapa Rozīša. (Skatīt augšā.)
Bija runas, nāca citi apsveikumi un prāvests referēja par „Misiju Indonēzijā“, kurā viņš bija piedalījies.
Prāvests jau vairākas reizes ir norādījis uz to, ka ir svarīgi sludināt Dieva vārdu visām tautām un ne tikai par
to runāt.
Aivars Saulītis uzsvēra ar Kārļa Ulmaņa vārdiem, ka vienotībā ir spēks!
Es īsumā pastāstīju kā radās vienošanās memorands, ar labu apņēmību no visiem, lietpratīgi un bez jebkādiem liekiem kavēkļiem.
Man paliek prātā, ka aiz smalkjūtības, mēs memorandā minējām: „draudžu kopā sanākšanu“. To mūsu
latviešu valodas lietpratējs Edmunds Smalkais, nezinot aizmuguri, vienkārši nosauca par „apvienošanos“.
Un būtībā Edmundam ir taisnība. Nāk prātā, ko šinī zemē saka par dažādām izvairīšanās frāzēm. Pārfrāzējot: „Ja tas izskatās kā pīle, čāpo kā pīle un pēkšķ (quacks) kā pīle, tad tā taču ir pīle!“
Tagad jau ir iesākti sīkie, bet arī sīkstie darbi visu to īstenojot. Kopīgi strādājam pie detaļām, lai varam
par paveikto ziņot nākamā pilnsapulcē 29. septembrī, kur ievēlēs pirmo valdi, kā arī pārējās amatpersonas
jaunajai, apvienotai draudzei. Stipri ticu, ka vienotības spēks tiks īstenots ar darbiem.
Draudzes Vēstis
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Aicinājums uz pilnsapulci ir ievietots šinī izdevumā. Ja gadījumā es tiktu uzstādīts priekšnieka amatam,
pēc 13 nokalpotiem gadiem nedomāju vairs kandidēt. Galvenais iemesls ir, ka jaunai valdei ir jādot arī jauns
spēks. Savā dzīvē esmu bijis vairākās vadošās situācijās, arī lielā firmā un varu apgalvot, ka progresīvi rotējot
atbildīgos darbiniekus,vienmēr dod pozitīvu iznākumu.
Vēl par ko esmu pārliecināts, attiecībā uz vienotību – ja kādu slēdzienu kopīgi izved grupa, tad iznākums
katrā ziņā ir pārāks par gudrāko darbinieku tajā grupā.
Šī draudze un darbinieki šeit ir bijuši par lielu Dieva svētību manā dzīvē. Mīļš paldies jums visiem par šo
iespēju man augt ticībā un baudīt šo vienreizējo draudzību.
Jūsu Eduards Lēmanis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Piezīme

Diemžēl šoreiz stipri aizkavējās izsūtīt šīs Draudzes Vēstis. Tam bija vairāki svarīgi iemesli, bet arī nepalīdzēja, ka vairāki darbinieki, ieskaitot mani, novēlojās iesūtīt savus ziņojumus.
Esmu pateicīgs par norādījumiem uz dažām kļūdām.
Esam padomājuši kā turpmāk ievest labāku sistēmu.
Starplaikā, es jūs norādu uz Kārļa Kasparsona ziņojumu sakarā ar darbu sadali un uzaicinu aktīvi piedalīties šādam atrisinājumam.
Eduards Lēmanis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

APVIENOTĀ DRAUDZE

Visi priekšdarbi ir veikti, un pēc dažām nedēļām mēs pulcēsimies jaunās, apvienotās draudzes pilnsapulcē, lai formāli sāktu darbu kā Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze. Tas būs nozīmīgs
moments Melburnas latviešu sabiedrībā.
1947. gada decembrī Austrālijā ieradās pirmie latviešu imigranti. Tiem sekoja kuģis pēc kuģa ar
mūsu tautiešiem, kas centās apmesties lielākajās pilsētās. Starp pirmajiem iebraucējiem bija arī mācītājs Arvīds Buģis, kas blakus savam maizes darbam, sāka noturēt dievkalpojumus un organizēja draudzi, ko nosauca par Melburnas 1. latviešu ev. lut. draudzi. Vēlāk Melburnā ieradās prāvests Arnolds Grosbachs, arī viņš
nodibināja draudzi, kas mums ir pazīstama kā Sv. Krusta draudze. Arī mācītājs Elmārs Kociņš nodibināja
draudzi. Tā Melburnas latviešiem bija iespēja lūgt Dievu trīs baznīcās.
Gadu tecējumā pacēlās balsis, ka draudzēm vajadzētu apvienoties, bet vienmēr radās aizstāvji, kas
gribēja paturēt esošo kārtību. Kad aizsaulē aizgāja māc. Buģis, draudzes gana darbu pārņēma mācītāja Māra
Saulīte. Un kad prāv. Grosbachs aizgāja atpūtā, viņa vietā draudzes gans kļuva mācītājs Aldis Elberts un pēc
viņa nāca mācītājs Dainis Markovskis. Māc. Kociņa draudze likvidējās, kad māc. Kociņš aizgāja mūžībā.
2012. gadā māc. Saulīte pievienojās aizsaules pulkiem, un draudze nolēma uzsākt sarunas ar Sv. Krusta draudzi par apvienošanos. Daži domāja, ka apvienošanās nav liela problēma – sanāk kopā un gatavs! Abu
draudžu valdes un Dāvids Dārziņš ar Pēteri Saulīti ir veltījuši daudz laika pēdējos divpadsmit mēnešos, lai
visu līdz pēdējam sīkumam izkārtotu un nolīdzinātu. Tagad darbs ir pabeigts, un pilnsapulce ir pēdējais solis
apvienošanās procesā.
Bija jāpaiet 65 gadiem, lai Melburnā būtu tikai viena latviešu luterāņu draudze!
Aivars Saulītis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Draudzes gadskārtējais darba lauks

Baznīcas un draudzes darba lauks sastāv no vairākiem darba uzdevumiem. Kad iepazinos ar baznīcas
darbiem un draudzes administrāciju, sastādīju darba uzdevumus, kas būtu gadskārtēji veicami. Secinājums
bija, ka visi darba uzdevumi iedalījās 21 darba nozarē. Katrai nozarei tika uzrakstīti specifiski darba
uzdevumi un tos varat apskatīt PIELIKUMĀ 1. Sastādītais darba lauks 2012. gada pilnsapulcē tika pieņemts ar ieteikumu:
„Būtu vēlams, ka ikviens draudzes loceklis pievienotos un ņemtu aktīvu
dalību vismaz vienā no 21 draudzes darbu nozarēm.“
Domāju, ka 2013. gada pilnsapulcei dot iespēju jaunajai draudzei arī iepazīties ar draudzes gadskārtējo
darba lauku un pie viena nobalsot par sekojošo propozīciju:
„KA IKVIENS DRAUDZES LOCEKLIS ŅEM AKTĪVU DALĪBU VISMAZ
VIENĀ NO 21 DRAUDZES DARBU NOZARĒM.“

DRAUDZES DARBA LAUKS 2013.-2014. DARBĪBAS GADAM
1. Draudzes garīgā aprūpe.
2. Draudzes vecākie.
3. Draudzes koris.
4. Draudzes vadība.
5. Draudzes finanses.
6. Draudzes valdes sekretāre.
7. Sabiedrisko lietu pārzinis „Secretary of Incorporated Association“.
8. Draudzes administrācija.
9. Draudzes Dāmu komiteja.
10. Līdzekļu vākšana un sarīkojumi.
11. Draudzes datu bāze.
12. Raksti un publikācijas.
13. Draudzes oficiālie (legālie) dokumenti.
14. Kapsētu pārraudzība.
15. Apkalpot baznīcas digitālās vide un audio sistēmas.
16. Pārraudzīt baznīcas telpu lietošanu un īres noteikumus.
17. Pārraudzīt ugunsdzēšanas aparatūras.
18. Vadīt remonta darbus.
19. Vadīt apsaimniekošanas darbus.
20. Vadīt projektus.
21. Draudzes arhīvs.
Kārlis Kasparsons
Administrators
Ziņojums 2013. jūlijā
Draudzes Vēstis
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MELBURNAS LATVIEŠU EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
ABN 40 146 672 407
PIELIKUMS 1
DRAUDZES DARBA LAUKA SADALE 2013. – 2014. GADAM
Sekojošie darba uzdevumi būs jāveic draudzes darba NOZARĒM
Būtu vēlams katram draudzes loceklim pievienoties vismaz vienai darba NOZAREI

1

NOZARES UN DARBA UZDEVUMI

NOZARU VADĪTĀJI

Draudzes garīgā aprūpe:

Draudzes mācītājs:
Dainis Markovskis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2

Draudzes vecākie:

Draudzes vecākie:
Dagmāra Stils
Mārtiņš Biršs

Draudzes koris:

Draudzes kora diriģents:
Edmunds Smalkais

•
•
•
•
•
•
3

gādāt par draudzes garīgo labklājību
gādāt par dievkalpojumu garīgo norisi
gādāt par gadskārtējo dievkalpojumu kalendāru
būt pieejams ikkatram draudzes loceklim
laulāt, iesvētīt, kristīt un izvadīt uz pēdējo dusu draudzes ļaudis
apmeklēt slimos, nespējīgos un neaktīvos draudzes locekļus
vadīt un pārraudzīt bērnu un pieaugušo ieaugšanu kristīgā ticībā
uzņemties garīgo vadību draudzes sanāksmēs un, ja tiek aicināts, vēl citās latviešu sanāksmēs
vadīt ticības mācību MLB Daugavas skolā
izveidot garīgo aprūpi pieejamu visiem draudzes locekļiem
uzturēt kārtībā draudzes reģistrus – kristību, laulību, iesvētību
un apbedījumu
publicēt draudzes darbību latviešu laikrakstos un radio raidījumos
atbalstīt dievkalpojuma praktisko norisi
novadīt dievkalpojumu mācītāja prombūtnē
gādāt par apsveicēju dežūru sarakstu
gādāt par dziesmu numerāciju uz rādītāja dēļa
gādāt par svēto rakstu lasītāju dežūru sarakstu
gādāt par altāra iekārtojumu

• kuplināt draudzes kora dalībnieku skaitu
• sastādīt un publicēt kora korāļu gadskārtējo repertuāra „repertoire“ un kora mēģinājumu sarakstu
• sastādīt un publicēt kora gadskārtējo uzstāšanās sarakstu draudzes dievkalpojumos

Draudzes Vēstis
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4.

Draudzes vadība:
•
•
•
•
•
•
•

5

vadīt valdes sēdes un koordinēt draudzes darbību
veicināt pildīt draudzes mērķus
dot savu atbalstu ikvienam draudzes darbiniekam
būt pieejams ikkatram draudzes loceklim
gādāt par kristīgu saticību draudzes locekļu vidē
pārstāvēt valdi un draudzi sabiedriskos sarīkojumos
ar mācītāju pārstāvēt draudzi ALELDA sapulcēs

Draudzes priekšnieks:
(vakance)

Draudzes finanses:

Draudzes kasieris:
atbildīgs par draudzes finansēm un finanšu dokumentiem
(vakance)
atbildīgi vest draudzes kases grāmatas
gādāt par naudas ilgtermiņa noguldījumiem
sagatavot pilnsapulcei „P&L“, Balance Sheet un Budžetu
gādāt par apdrošināšanu „Insurance Cover– Property, Liability,
Elected Management Committee (Officers) and Volunteers“
• pārstāvēt, pēc vajadzības, draudzi sabiedriskos sarīkojumos
•
•
•
•
•

6

Draudzes valdes sekretāre:

Draudzes valdes sekretāre:
(vakance)

Sabiedrisko lietu pārzinis „Secretary of
Incorporated Association“:

Association Secretary:
(vakance)

• izsūtīt aicinājumus uz valdes sēdēm
• protokolēt un uzrakstīt sēdes protokolus
• pēc vajadzības, pārstāvēt draudzi sabiedriskos sarīkojumos
7

• ievērot, lai draudzes darbs ritētu saskaņā ar draudzes statūtiem
• lai pareizi izpildītu visus priekšnoteikumus draudzes darbības
statūtos paredzētā kārtībā, jāievēro sekojošais:
-- lietot pareizo draudzes nosaukumu (latviski un angliski)
-- lietot pareizos draudzes darbinieku apzīmējumus
-- pievienot protokoliem visus valdes sēžu un pilnsapulču attaisnotājus dokumentus kā pielikumus
-- pieturēties pie darba kārtas valdes sēdēs un pilnsapulcēs
• pieņemt draudzes locekļa vēlmi, pārbaudīt draudzes locekļu sarakstu
• sagatavot un iesniegt „Consumer Affairs Victoria“ gadskārtējo
finansiālo pārskatu
• informēt draudzes valdi par pārmaiņām inkorporēto organizāciju „Associations Incorporation Act 1981“ noteikumos
8

Draudzes administrācija:

Administrators:
• gadskārtēji uzrakstīt draudzes darba lauka sadali pa NOZA- (vakance)
RĒM
• pārraudzīt draudzes darba lauka izpildi
• ierosināt, kā arī ņemt vērā ieteikumus un maiņas darba lauka
sadalē

Draudzes Vēstis
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9

Draudzes dāmu komiteja:
•
•
•
•

gādāt par virtuves dežūru sarakstu
gādāt par altāra pušķošanas dežūru sarakstu
gādāt par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem
organizēt gadskārtējos svētkus un tirdziņus

Dāmu komitejas priekšniece:
Irēna Ziedare

Līdzekļu vākšana un sarīkojumi:

10

Vadītāja:
• pēc dievkalpojumiem organizēt baznīcas zālē dažādus sarīkoju- Dzintra Samule
mus, referātus un lasījumus
• vadīt ziedojumus draudzes darbam, remontiem un projektiem
• veicināt testamenta novēlējumus draudzes rezervēm

11

Draudzes datu bāze:

Biedrzine:
Irēne Ziedare

Raksti:

Draudzes Vēstu izdevēja:
(vakance)

Draudzes oficiālie (legālie) dokumenti:

Draudzes advokāts:
Dāvids Dārziņš

Kapsētas pārraudzība:

Kapsētas pārzinis:
Gunārs Rozītis

•
•
•
•
•
•
12

pārraudzīt draudzes datu bāzi
uzņemties atbildību par draudzes datu bāzi
uzturēt laicīgā kārtībā visus draudzes reģistrus
organizēt biedru aptaujas
reģistrēt adrešu maiņas
reģistrēt biedru maiņas

• publicēt draudzes vēstis
• papildināt vēstīm informāciju ar „ANB, Location Address,
Postal Address, E-Mail address, Home Page Address“
• sagatavot rakstus un nosūtīt abiem laikrakstiem
• uzņemties vadību, apkalpi un gādāt par mājas lapas saturu
• papildināt draudzes vēsturi
• pārraudzīt draudzes grāmatnīcu un bibliotēku
• gādāt (pēc vajadzības) par dziesmu lapiņu sagatavošanu un pavairošanu dievkalpojumiem, bērēm, iesvētībām, kristībām, u.t.t.
13

•
•
•
•
14

atbildība par baznīcas dokumentiem
glabāt baznīcas īpašuma tituli
glabāt kapsētas zemes tituli/vai nomas dokumentāciju
glabāt draudzes saistošos līgumus

• noskaidrot un izgatavot kapsētai robežu plānu
• izgatavot un kapsētā uzstādīt rādītāju ar aizgājēju atdusas vietām
• uzņemties kapsētas pārraudzību
15

Apkalpot baznīcas digitālās video un audio sistēmas: Audio un video sistēmu

• uzņemties atbildību baznīcā un zālē par elektroniskām audio pārzinis:
sistēmām to uzstādīšanu un apkalpošanu
Jānis Kārkliņš
• gādāt par dežūrām pie baznīcas skaņu pastiprinātāja
• uzņemties atbildību par digitālo projektora uzstādīšanu un apkalpošanu
• uzņemties pārraudzību par ērģelēm un klavierēm

Draudzes Vēstis
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Pārraudzīt baznīcas telpu lietošanu un īres noteikumus: Īpašumu pārzine:

• uzņemties noteikumu pārraudzību par telpu izdošanu un telpu Inese Bērziņa
lietošanu
• uzņemties atbildību par atslēgu pavairošanu un gādāt par atslēgu reģistru
• uzņemties atbildību par baznīcas inventāru
• kopā ar kases revidentiem veikt inventāra revīziju

Pārraudzīt ugunsdzēšanas aparatūras:

17

Baznīcas ugunsdzēšanas
• uzņemties atbildību par regulāru pārbaudi „Emergency Light- iekārtas pārzinis:
ing“ sistēmu
(vakance)
• uzņemties atbildību par regulāru pārbaudi „Firefighting Equipment and signage“ iekārtām
• uzņemties atbildību par regulāru pārbaudi „Fire Emergency
Evacuation Plan“

18

Vadīt remonta darbus:
•
•
•
•

vadīt vajadzīgo remontu darbu sarakstu
gādāt par remontu darbu izpildi un to materiāliem
gādāt par remontu darbu amatnieku nocenojumiem
pārraudzīt amatnieku remontu darbu izpildi

Remonta darbu pārzinis:
(vakance)

Vadīt apsaimniekošanas darbus:

19

Apsaimniekošanas darbu
• pārraudzīt visus tīrīšanas darbus (ieskaitot baznīcā, zālē un pa- pārzinis:
galmos)
(vakance)
• gādāt par baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūru sarakstu
• pārraudzīt apstādījumus un zālājus
• gādāt par pagalma tīrīšanas darbarīkiem
• gādāt (pēc vajadzības) par citām tīrīšanas lietām, piemēram, logiem
• organizēt divas reizes gadā apsaimniekošanas talkas

20

Vadīt projektus:

Projektu vadītājs:
Kārlis Kasparsons

Draudzes arhīvs:

Arhivāre:
Māra Kūlniece

• izgatavot labvēļu piemiņas plāksni „Honour Roll“
• izgatavot un kapsētā uzstādīt „Rādītāju plāksni” ar aizgājēju
vārdiem un atdusas vietām
21

• uzņemties pārraudzīt draudzes arhīvu
• apzināt un kataloģizēt arhīva materiālus
• sastrādāties ar „Raksti un publikācijas“ nozari sakarā ar draudzes vēstures rakstu turpinājumu
• lūgt draudzes locekļiem nodot arhivāra glabāšanā vēsturiskos
materiālus kā programmas, dziesmu lapiņas, fotogrāfijas, kas
saistīti ar draudzi
Kārlis Kasparsons
2013. gada 29. septembrī

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 2013. gadam
Datums

Baznīcā

3. augusts
17. augusts
7. septembris
21. septembris
12. oktobris
26. oktobris
9. novembris
23. novembris
7. decembris
21. decembris

Pagalmā

Mārtiņš Biršs
Mācītājs Dainis
Benita Bruns
Imants Bruns
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis
Ēriks Birzulis
Andris Cīrulis
Deju kopa „Ritenis“
Deju kopa „Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Baznīcas tīrīšanas talka plkst. 9.00
Benita Bruns
Imants Bruns
Deju kopa „Sprīdītis“
Deju kopa „Sprīdītis“
Linda Drēziņa
Juris Drēziņš

Piezīme: Visi ir mīļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas talkās!
Baznīcas atslēga atrodas elektrības skaitītāja kastē pie priekšdurvīm 41 Russell St, Surrey Hills. Pēc darba beigšanas, lūdzu, atgriezt atslēgu kastē, un ja gadījumā nevarat ierasties norādītās dienās, lūdzu, mēģiniet iepriekš
apmainīties ar kādu citu.
Tuvāku informāciju: Kārlis Kasparsons 0411 119 848, Inese Bērziņa 9459 0673
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Draudzes nodevas
2010-2011. gadam		
2011-2012. gadam		
2012-2013. gadam

$135 – valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST)
$150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk GST)
$150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk GST)

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt:
A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt Eliza VIC 3930
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.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Lūcija Zaķīte šogad nosvinēja savu 102. dzimšanas dienu kopā ar meitām Inesi un Astrīdu, māc. Daini un draugiem.
Draudzes Vēstis
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Aicinājums
Mīļie draudzes locekļi!
Laipni jūs aicinu ņemt dalību šī gada draudzes pilnsapulcē, kura notiks
svētdien 2013. gada 29. septembrī plkst. 11.00 (tūliņ pēc dievkalpojuma),
baznīcas zālē, 40 Warrigal Road, Surrey Hills.
Dienas kārtība.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lūgšana.
Kvorums; atklāšana.
Sapulces vadītāja vēlēšana.
Sekretāru, balsu skaitītāju vēlēšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana.
Mācītāja ziņojums.
Priekšnieka ziņojums.
Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums.
Administratora ziņojums.
Citi ziņojumi.
Kasiera ziņojums.
Revīzijas komitejas ziņojums.
Nodevas 2013. gadam.
Draudzes priekšnieka vēlēšana.
Valdes vēlēšana.
Revīzijas komitejas vēlēšana.
Nākotnes veidošana.
Attiecības ar LELBĀL / ALELDA.
Citi jautājumi; pārrunas.

Piezīmes: Pilnsapulcē balsstiesīgi būs tie draudzes locekļi, kuri ir nokārtojuši savas finansiālās saistības
vismaz par 2011/2012 gadu vai vēlāk (klātpienākušie kopš 1. jūlija) līdz 22. septembrim. (Vēlākais vienu
nedēļu pirms pilnsapulces. Sapulces dienā maksājumus nepieņems.) Valde mudina visus draudzes locekļus
pilnsapulcē ierasties un aktīvi atbalstīt draudzes darbu.
Es vedu jūsu uzmanību uz D!K! #17 un domāju, ka patreiz ir vislabākā izdevība jaunajai draudzei
izvēlēties kādu gribam mūsu draudzi redzēt pēc 5 un vairākiem gadiem; ar Dieva palīgu!
Arī lūdzu – atbalstiet citu darbinieku brīvprātīgās pūles, kandidējot amatos. Tā varēsim mierīgi un gludi
darboties. Ja nevarat uzņemties amatu, varbūt varat izpildīt kādu darbu atsevišķi.
Vairāki valdes locekļi ir jau kalpojuši 13 gadus vai arī ilgāk.
Mums vēl trūkst darbinieku – lūdzu, skatīt Kārļa Kasparsona ziņojumus.
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks
Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS

2013. g. augustam, septembrim, oktobrim, novembrim
AUGUSTĀ
4. augustā plkst. 10:00
dievkalpojums draudzes vecāko vadībā
11. augustā plkst. 10:00
dievkalpojums draudzes vecāko vadībā
18. augustā plkst. 10:00 dievkalpojums
18. augustā plkst.14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
25. augustā plkst. 10:00 dievkalpojums

SEPTEMBRĪ
1. septembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
8. septembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
15. septembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
15. septembrī plkst. 14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
22. septembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
29. septembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
plkst. 11:00 DRAUDZES PILNSAPULCE

OKTOBRĪ
6. oktobrī plkst. 10:00
Pļaujas svētku dievkalpojums
plkst. 11:00 dāmu komitejas rīkotais pavasara pēcpusdienas sarīkojums /atlikts/
13. oktobrī plkst. 10:00 dievkalpojums
20. oktobrī plkst. 10:00 dievkalpojums
20. oktobrī plkst. 14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
27. oktobrī plkst. 10:00 dievkalpojums

NOVEMBRĪ
3. novembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
10. novembrī plkst. 10:00 dievkalpojums
18. novembrī plkst. 19:00
LATVIJAS VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
24. novembrī plkst. 10:00 Kapu svētki Foknera kapsētā

Draudzes Vēstis
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

Virtuvē

4.

D. Stils

A. Būmane

M. Biršs

S. Blāķe

I. Ziedare, I. Laucis

11.

M. Biršs

Z. Ādamsone

E. Ārītis

E. Latiša

I. Ārīte

18.

D. Stils

I. Brants

T. Pindard

D. Samule

G. Pindard

25.

M. Biršs

M. Ozola

J. Ozols

I. Bērziņa

I. Bērziņa

Datums

Augusts

Septembris
1.

D. Stils

M. Biršs

M. Biršs

A. Rozītis

A. Rozītis

8..

M. Biršs

A. Būmane

D. Stils

E. Latiša

I. Ziedare, L. Graudiņa

15.

D. Stils

Z. Ādamsone

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

22.

M. Biršs

M. Ozola

J. Ozols

M. Ozola

I. Bērziņa

29.

D. Stils

E. Ārītis

E. Ārītis

I. Ārīte

A. Būmane

Oktobris
6.

M. Biršs

D. Stils

D. Stils

B. Muške

I. Ziedre

13.

D. Stils

I. Brants

T. Pindard

S. Blāķe

G. Pindard

20.

M. Biršs

M. Ozola

J. Ozols

A. Rozītis

A. Rozītis

27.

D. Stils

Z. Ādamsone

M. Biršs

I. Bērziņa

I. Bērziņa

Novembris
3.

M. Biršs

E. Ārītis

E. Ārītis

D. Stils

I. Ārīte

10.

D. Stils

I. Brants

M. Biršs

E. Latiša

I. Ziedare, L. Drēziņa

17.

M. Biršs

A. Būmane

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

18.

D. Stils

M. Ozola

J. Ozols

A. Bērziņa

***

KAPU SVĒTKI

24.

Decembris
1.

M. Biršs

Z. Ādamsone

D. Stils

A. Rozītis

A. Rozītis

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

BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA

Kārtējā, baznīcas tīrīšanas talka notika 2013. gada 13. aprīlī. Šai skaistā rītā bija ieradušies 16 talcinieki.
Dāmas čakli tīrīja, spodrināja un piekārtoja pieliekamo kambari. Tad jau bija pienācis pusdienas laiks.
Pasniedzām siltas pusdienas, desiņas, salātus un maizīti. Vēlāk pasniedzot kafiju ar cepumiem.

Paldies visiem talciniekiem par lielo darbu!

Talcinieki: Sally Cīrulis, Naomi Withers, Susan Dārziņš, Ināra un Edgars Ārīši, Zeltīte un Kārlis Kasparsoni, Rasma, Visvaris un Kārlis Eimaņi, Mārtiņš Biršs, māc. Dainis Markovskis, Indulis Piksons, Karīna
Vējiņa, Imanta (Rūķis) Brants, Inese Bērziņa.
Dāmu komiteja
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Dear members,
Some very good news!

On July 1st, 1. Melbourne Latvian Ev. Lut and The Melbourne Latvian Ev. Lut. Congregation of The
Holy Cross amalgamated. Until approved at the next AGM , the new name will be: The Melbourne Latvian
Evangelical Lutheran Congregation.
To seek God’s blessing and guidance an inaugural service was held on Sunday 14 July with dean Colvin
MacPherson and pastor Dainis Markovskis attending.
The service was followed by festivities in the church’s hall. Our ladies had prepared quite a feast!
Congratulations came from many places. Our archbishop Rozītis sent a fitting message from Apostles
2:46.47. Dean MacPherson gave a talk about his recent mission to Indonesia. Now we are busy implementing the amalgamation as directed in preparation to the forthcoming AGM on Sunday 29 September.
Our pastor’s visa expired in July and the Committee unanimously resolved to apply for an employers
sponsored permanent residency visa.
At the same time we shall extend pastor Dainis work contract (expiring in July) for a further 5 years.
At present pastor Dainis is on holidays in Latvia. He shall return in time to welcome the visitation of
Dean Lauma Zušēvica from LELBĀL.
We still suffer from shortage of helpers, despite the many that already are actively engaged in the church’s
work and are doing an admirably good job.
Kārlis Kasparsons advises on necessary repairs needed to windows in the church. The cemetery is also in
need of maintenance repairs.
Humble apologies: it has not been possible for me to advance the case for services in English or a mixed
language service.
There may be many factors for this.
I firmly believe, that in order to advance God’s word this should be an urgent priority. All Lutheran
congregations, mainly of German origin, have achieved prosperity by adopting English. In my opinion this,
amongst others, is the prerequisite for effective communication between our children and grandchildren.
On the other hand, we had a kindling of interest already, so let’s not give up.
Please let me know if you will be in a working party to achieve it!
In this issue you will also receive a citation to attend the first AGM of our newly formed congregation.
If nominated, I will not stand for re-election after 13 years of service. The main reason is I believe that
the new committee needs room to come with fresh ideas and direction. In my time I have been in various
leading positions, including in a large multinational firm where executives were regularly circulated to different positions to enhance new ideas and approach, as well as to increase experience, of course. This in the
main has worked very well.
We have always been able to achieve unity and a good outcome in this committee. I can only say that the
decision reached by a group is always superior to the smartest individual in that group.
This congregation and it’s people have been a God’s blessing for me.
Thank you all for sponsoring me to grow in faith and for your exceptional friendship.
Kind regards,
Ted Lemanis
Draudzes Vēstis
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Draudzes darbinieku adreses
Korespondenci, kura domāta draudzei, sūtīt uz c/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. Vic. 3930.
Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127

Tel. 9836 0119

Draudzes valde:
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 priekšnieks
E. Lēmanis

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

Tel. 9877 9403
Mob. tel. 0404 856 511

Priekšnieka vietnieks un
kasieris A. Ziedars

4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts: aziedars@gmail.com

Tel. 9787 5466
Mob 0425 863 090

Biedrzine/Dāmu komitejas 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930
priekšniece Irēne Ziedare
e-pasts: irene.ziedars@gmail.com

Tel. 9787 5466
Mob 0409 355 532

Valdes loceklis
M. Balodis

40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au

Tel. 9877 4842

Kapsētas pārzinis
G. Rozītis

2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084

Tel. 9459 8392

Kapsētas pārziņa palīgs
Juris Lēmanis

3 Cochrane Ave. Mentone. Vic. 3194

Mob 0487 177 488

Administrācija
K. Kasparsons

8 Melaleuca Ave. Lwr. Templestowe, Vic . 3107
Mob. 0411 119 848
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Sarīkojumi
Dz. Samule

3/106 Brown Street, Heidelberg , Vic. 3081

Tel. 9457 1340
Mob 0411 375 834

Valdes locekle
Inese Bērziņa

12 Mountain Pde. Rosanna. Vic. 3084
e-pasts: ineseberzins01@iprimis.com.au

Tel 9459 0673

Sekretāre un pārstāve
V. Jefimova

48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au

Tel. 9764 1468

Draudzes vecākie:
Mārtiņš Biršs

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

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils

4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstis – redakcija:
Draudzes Vēstu izdevēja
I. Ziedare

4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com

Tel.9787 5466
Mob. tel. 0409 355 532
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Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā
www.svetakrustadraudze.org.au
Piezīme: Tehnisku iemeslu dēļ, mēs vēl nevaram mainīt Draudzes Vēstu „galvu“. Nākošā pilnsapulcē būs
jāapstiprina jaunais draudzes nosaukums tā vai tā. Lūdzu līdz tam laikam esat pacietīgi.
Paldies.
Valde
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

SATURA Rādītājs
Māc. Dainis
Māc. Dainis
Arhib. E. E. Rozītis
Prāv. L. Zušēvica
Priekšnieks
Aivars Saulītis
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
***
***
Dāmu komiteja
E. Lēmanis
***
***
Dāmu komiteja
Ted Lemanis
***
Valde
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Tas ir tā Kunga darbs
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Sveiciens jaunajai draudzei
Sveiciens jaunajai draudzei
Ļoti laba ziņa
APVIENOTĀ DRAUDZE
Draudzes gadskārtējais darba lauks
Draudzes darba lauka sadale 2013-2014. g.
Baznīcas tīrīšanas dežūras
Draudzes nodevas
L. Zaķītes 102 dz. diena (fotos)
Aicinājums uz pilnsapulci
Dievkalpojumu kalendārs
Dievkalpojumu dežūras
Baznīcas tīrīšanas talka
Some very good news
Darbinieku adreses
Piezīme

16

1.
2.
2-3.
3.
3-4.
4.
5.
6-9.
10.
10.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.

Nr. 1

