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2020. g. oktobris, novembris, decembris

„REDZI, SĒJĒJS IZGĀJA SĒT.“ (MT 13:2)
Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža
1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā. Iedomājos, ka viņi ieradās pirms jauniešiem, kuriem todien bija paredzētas iesvētības.
Noteikti abi Dieva kalpi māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka lūgšanās atskanēja pateicība Dievam, jo
tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, Japāna padevās, un II Pasaules karš beidzās, kaut tā sekas
ilgi vēl ietekmēja neskaitāmas dzīves.
Kurus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās? Vēl nebija beigušās rūpes par nākotni,
par Latviju, par to, vai pietiks ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko izglītību latvju tautas
bēgļiem. Iedomājos, ka abi aicināja paļauties Dievam, uzticēties Viņa žēlastībai, gādāt par
cietējiem, neaizmirst savu piederību Kristum un savai tautai. Viņi uzticējās, ka jauniešu sirdīs
sētās sēklas nesīs gara augļus, un tā bija. Gandrīz visur, kur latviešu bēgļi nonāca, vispirms
tika dibinātas draudzes, kas pulcējās dievkalpojumos.
Varētu būt, ka šogad daudzās vietās Pļaujas svētki nenotiks kā parasti. Ļaudis ir ļoti norūpējušies par vīrusa sekām, kā arī par to, ka jāsargā sava un līdzcilvēka veselība, atturoties
no ierastās dzīves parašām. Arvien noteiktāk tiek pieprasīti dažādo problēmu risinājumi un
sabiedrības drošības nodrošināšana.
Laikā, kad daudzi kļūst pesimistiski par nākotni, iedomājos, ko mums varētu pateikt
tie jaunieši, kas dzīvoja 1945. gadā, tādā nedrošībā un tik haotiskā laikā? Ka bija tik svētīgi
draudzes priekšā Dievam solīt būt uzticīgiem līdz nāvei, kalpot Kristum un Viņa Baznīcai!
Šādi viņos auga sētās ticības sēklas. Tās auga līdzcilvēku lūgšanu pavadītas, tās Dieva Gars
pasargāja, audzināja, tajā Dieva patiesība dīga, plauka un nesa ticības, cerības un mīlestības
augļus. Un tiešām tā tas bija! To apliecina mūsu Baznīcas vēsture!
Pļaujas svētkos pateiksimies Dievam par visiem, kuri visdažādākos apstākļos – turpināja
sēt. Līdzīgi, kā toreiz, kad māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, kuri nonāca ASV
Ņujorkā un Milvokos un tur kalpoja draudzēs, kurās arī es kalpoju un ar pateicību manīju
viņu abu kalpošanas augļus. Noteikti arī viņi gadu gaitā sprediķoja par šo Kristus līdzību,
atgādinot, lai mūsu sirdis taptu par labu zemi, kurā varētu augt ticības sēklas. Pestītājs caur
šo līdzību mudina, lai neļaujam pasaules rūpēm un bēdām mūsu sirdis nocietināt un dzīves
kārdinājumiem mūs aizvilināt prom no Dieva.
Varbūt kāds no lasītājiem todien bija klāt Kemptenē un varētu dalīties? Rakstiet man!
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pastorlauma@gmail.com. Gribētos dzirdēt jūsu atmiņas, varbūt kā dziedājāt skaistās lūgšanas vārdus:
Kungs, palīdz brīdī svētā,
Kad sirds man kvēl,
Lai ticība še gūtā
Ir rota vēl,
Kad dzīve bargos vējos
Sāks vērtēt, svērt,
Tad ļauj man brīžos tādos
Tik Tevi tvert.
Nav zināms, kas ir šo vārdu autors, bet zinu, ka māc. Osvaldam Gulbim Dievs bija dāvinājis dzejnieka spējas. Viņam tobrīd bija 35 gadi, māc. Kalnājam – 37! Abus vēl sagaidīja gan
bargi vēji, gan grūti pārbaudījumi. Abi turpināja sēt līdz mūža beigām – katrs savā pilsētā,
tomēr vienoti Viņā, kas ir šo sēklu Devējs. Iedomājos, varbūt, ka viņu draudzēs ASV bija klāt
arī no tiem, kas todien Kemptenē iesvētīti?
Mums ir tik daudz, par ko pateikties šajos Pļaujas svētkos – vai to darām savā mājā, dievnama kopībā, vai tiekoties virtuālā pasaulē. Dievs mūs nav atstājis, bet turpinājis gādāt par
mums! Arī caur citiem, kam paldies sakām! Viņu darba un gādības dēļ mums netrūkst ēdiena. Strādāsim arī mēs, lai nevienam nebūtu jācieš ne no fiziskā izsalkuma, ne no garīgā. Gadu
simteņiem Dievs Vārdu sēklas izšķērdīgi sētas, bet to skaits nav samazinājies! Vēl sējējiem ir
ko sēt! Un tā ir Kristus žēlastības un Dieva mīlestības dāvana! Sēsim, lūgsim, uzticēsimies,
pateiksimies Viņam, kas arvien dod kā sēklas, tā augļus!
Viņš lai svētī, pasargā un iedrošina!
+ Lauma Zušēvica,
Arhibīskape
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS GUIDELINES
Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi, tās var atcelt vai
mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija draudzes mājas lapā: www.
melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.

KĀ KĻŪT PAR PILNTIESĪGU DRAUDZES LOCEKLI?
Pilntiesīgs draudzes loceklis ir tas, kas samaksājis savu gadskārtējo draudzes nodevu par
šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca
un telpu lietošana, ieskaitot virtuvi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas gadījumā, ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā
Foknerā Fawkner Cemetery ir ar lielu atlaidi.

IESVĒTES STUNDAS UN GARĪGĀS PĀRRUNAS
Mūsu statūtos ir rakstīts, ka jauniem draudzes locekļiem, pirms uzņemšanu draudzē, jābūt iesvētītiem.
Lai pildītu šādu nosacījumu, iepazinos ar Rīgas Lutera Draudzes iesvētes stundām, kas atrodamas YouTube.
Tātad, lai sagatavotu mūsu draudzei iesvētes stundas, ņēmu vērā Rīgas Lutera draudzes iesvētes stundu pieeju.
Pārunāju ar māc. R. Sokolovsku par draudzes iesvētes stundām un kā piedāvāt katram draudzes loceklim
iespēju ņemt dalību iesvētes stundās un garīgās pārrunās, kas notiks semināru veidā. Semināri būs reizi
mēnesī, trīs mēnešu posmā. Semināros tiks pārrunāts Kristīgās ticības pamati, kā arī tēmas, kas redzamas
Rīgas Luteru draudzes YouTube video ierakstos. Semināru dalībniekiem būs iespēja uzstādīt un pārrunāt
ticības jautājumus.
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Iesvētes kurss tiek organizēts, lai dotu iespēju tiem Semināra dalībniekiem, kas apmeklējuši visus
trīs Seminārus un pēc kursantu Iesvētībām baznīcā tiek uzņemti LELBāL draudzē Melburnā.
PS. Valde gaidīs jūsu ieskatus un ieteikumus par šādu Semināra dibināšanu draudzē. Savu klātbūtni seminārā pieteikt Kārlim Kasparsonam pa e–pastu.

JŪSU DĀVINĀJUMS BAZNĪCAI UN KAPIEM
Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi un iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un to kapiem. Ar savu dāvinājumu Jūs
palīdzēsiet draudzes valdei nodrošināt Sv. Krusta baznīcas un Sv. Krusta baznīcas kapsētas nākotni. Piezīme. Dāvinājumi, $10 000 un lielāki tiks ievietoti dāvinātāju godināšanas plāksnē, kas būs novietota
Sv. Krusta baznīcas foajē.

DRAUDZES TURPMĀKĀ DARBĪBA
Valde ir cītīgi ir izsekojusi COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē, kā arī sabiedrības vidē Melburnā.
Cītīgi sekojam arī pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, kas valdei jāņem vērā, lai
mazinātu COVID-19 izplatīšanos Viktorija un Austrālijā.
Ņemot vērā augšminēto, valde ziņo, ka visi dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad likumi un
nosacījumi tiks atcelti vai mainīti.
INTERNETĀ ir skatāmi dievkalpojumi latviešu valodā. Varam ieteikt visiem iepazīties ar Rīgas Lutera draudzes dievkalpojumiem internetā. Tie redzami YouTube, ievadot meklētājā: RIGAS LUTERA
DRAUDZE.

GARĪGIE PAKALPOJUMI
Valdes lēmums: Gādāt draudzei par garīgiem pakalpojumiem; ģimenes aizgājēju izvadīšana, par privāto
garīgo aprūpi, par bērnu kristībām un par laulībām. Kā redzat, šie ir ģimenes pakalpojumi. Ģimene pati
izvēlas pakalpojuma veidu un sarunā to ar mācītāju vai ar selebrantu. Lūdzu ņemiet vērā, ka ģimene var izvēlēties mācītāju, kā arī selebrantu, kas dzīvo Melburnā vai ārpus Melburnas. Ģimene sarunā ar mācītāju vai
selebrantu atlīdzību par pakalpojumu. Ņemiet vēra, ka mācītājam un selebrantam ir tiesības prasīt samaksu
par pakalpojumu. Valde piedāvā ģimenei tikai daļēju atmaksu par garīgo pakalpojumu.
Par laulības pakalpojumu mācītājam un selebrantam jābūt valsts reģistrētam ar tiesībām parakstīt, ar
savu roku, valsts laulības dokumentus – Marriage Certificate. Šādam legālam pakalpojumam draudzes
dod atlīdzība ar piemaksu.
Piezīme: Atlīdzība ģimenei par draudzes locekļa izvadīšanu no baznīcas vai no apbedīšanas biroja ir
$300. Atlīdzība par pārējiem pakalpojumiem ģimenei, skati „Draudzes Vēstis“ Nr. 25, 7. lpp.

DRAUDZES LOCEKĻU UN VIESU MĀCĪTĀJU RAKSTI VĒSTĪS
Valde vēlās saņemt rakstus no draudzes locekļiem, kā arī no viesu mācītājiem par līdzšinējo draudzes
dievkalpojumu iekārtojumu un ieteikumus, kā iekārtojumu papildināt. Saņemtie raksti, ar autora piekrišanu, tiks ievietoti 2021. gada Draudzes Vēstīs.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2020. gada oktobrī.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

Draudzes valde novēl visiem draudzes locekļiem
priecīgus Ziemassvētkus
un
laimīgu Jauno – 2021. gadu!
Draudzes Vēstis
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DRAUDZES AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
draudzes vecākais Mārtiņš Biršs
māc. Aldis Elberts
selebrante Ruta Druva
selebrante Iveta Laine
selebrants Pēteris Saulītis
Sidnejā:
māc. Colvin McPherson
māc. Raimonds Sokolovskis
Adelaidē:
prāv. Jānis Priedkalns
māc. Valdis Andersons
māc. Guntars Baikovs

martinbirss@live.com
pasaldi85@gmail.com
ruth.druva@monash.edu
iveta_lainis@hotmail.com
psaulitis@hotmail.com

mob. 0407 685 006
mob. 0405 188 481
mob. 0406 592 136
mob. 0421 018 063
mob. 0419 914 491

pastor@sydneylatvianchurch.org.au
s.sraimis@gmail.com

mob. 0412 024 476
mob. 0438 301 512

jpuika@bigpond.com
Valdis.Andersons@lca.org.au
guntars.baikovs@gmail.com

08 8379 6983
mob. 0477 033 230
mob. 0407 281 333

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Māris Kučers
Viktors Bendrups
Jēkabs Ziedars
Laima Lindiņa
Vladislavs Niteckis
Lonija Celma

31.07.1937. – 21.04.2020.
14.06.1925. – 30.04.2020.
20.05.1924. – 11.05.2020.
22.01.1922. – 16.08.2020.
13.11.1926. – 15.09.2020.
20.02.1925. – 18.09.2020.

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

DRAUDZES PILNSAPULCE 2020
Kā redzat, darba kārtā nav uzrādīts pilnsapulces datums. Gatavojot šīs Draudzes Vēstis Nr.28, valdei nebija zināms COVD-19 sabiedrības sadzīvošanas noteikumi, kas atļautu mums pulcēties dievnamā, Sv. Krusta
baznīcā.
Pilnsapulces datumu valde paziņos, kad likumi atļaus mums pulcēties pilnā skaitā Sv. Krusta baznīcā uz
dievkalpojumiem, sarīkojumiem un gadskārtējo pilnsapulci.
Valde pieņēma lēmumu ievietot šinīs vēstīs finansiālos pārskatus un draudzes priekšnieka ziņojumu,
draudzes demogrāfa ziņojumu un draudzes kasiera ziņojumu.
Lūdzam ņemt pārskatus un ziņojumus līdzi uz pilnsapulci (5. - 12.lpp.)!

DRAUDZES PILNSAPULCES PROTOKOLS 2019
Ja vēlaties saņemt bezmaksas pagājušā – 2019. gada pilnsapulces protokolu e-pasta veidā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar valdes sekretāru Jāni Kārkliņu.
Ja vēlaties saņemt drukāto versiju pa parasto pastu, tas jums maksās $5.
Jāņa Kārkliņa e-pasta adrese: mjk51688@bigpond.com
tālruņa Nr. – 9802 1738, mobilā tālruņa Nr. – 0413 544 135.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
2020 PILNSAPULCEI
Mīļie draudzes locekļi!
Savu ziņojumu sākšu ar 2013. gada draudžu apvienošanos, kas aprakstīts pilnībā apvienoto
Draudžu Vēstīs Nr.1 (atrodams arī draudzes mājas lapā: www.melburnaslatviesudraudze.org.au)

Mani jautājumi pilnsapulcei
1. Kas ir mainījies mūsu draudzes darba laukā kopš 2013.g.? Atbilde – nekas nav mainījies, visas uzrādītās 21 darba nozares, skati Vēstis Nr.1 lpp. 5-9 arvien pastāv, un darbus vada
pašreizējā 6 locekļu draudzes valde.
2. Kas ir mainījies draudzes locekļu skaitā? Atbilde – ļoti daudz. Abām draudzēm locekļu skaits bija jau stipri samazinājies. Ar apvienošanās jaunā draudzē uzsāka ar 660 pilntiesīgiem draudzes locekļiem. Tagad – 2020.g. skaits
jau nokrities uz 200 pilntiesīgiem draudzes locekļiem, tas ir par 66%. jeb – 440 draudzes locekļu vairs nav draudzes
sarakstā. Šāds kritums rada lielu iztrūkumu draudzes budžetā. Par šo jautājumu un par vēl daudziem citiem jautājumiem mums būs jāpārrunā šinī pilnsapulcē un jāpieņem lēmumus, kas attiecas uz draudzes turpmāko darbību.

Par draudžu apvienošanos 2013. g.:
Vēstīs Nr.1 apvienošanās ir aprakstīta ļoti pozitīvi. Abām draudzēm locekļu skaits bija jau stipri samazinājies. Jaunā draudze uzsāka savu darbību ar 660 pilntiesīgiem draudzes locekļiem.
Apsveikumus no arhib. E. E. Rozīša un prāv. L. Zušēvicas. Arī raksti no abu draudžu priekšniekiem –
Aivara Saulīša, Eduarda Lēmaņa.
Arhib. E. E. Rozītis: „...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 draudze
pilnveidotos un turpinātu nest jo lielāku svētību.“
Prāv. L. Zušēvica: „...Pirms apmēram 29 gadiem Milvokos vēl bija trīs draudzes, divas pat notutrēja 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.“
Aivars Saulītis: „...1947. gada decembrī Austrālijā ieradās pirmie latviešu imigranti. Tiem sekoja kuģis pēc
kuģa ar mūsu tautšiem, 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 Melburnā latviešiem bija iespēja lūgt Dievu trīs baznīcās.“
Eduards Lēmanis: „...Tagad jau ir iesākti sīkie, bet arī sīkstie darbi, visu to īstenot. Kopīgi strādājam pie
detaļām, lai varam par paveikto ziņot nākamajā pilsapulcē 29. septembrī, kur ievēlēs pirmo valdi, kā arī pārējās
amatpersonas jaunajai, apvienotai draudzei. Stipri ticu, ka vienotības spēks tiks īstenots ar darbiem.“

Par draudzes darba lauku
Kad pilnīgi biju iepazinos ar baznīcas un Sv. Krusta baznīcas kapsētas darbiem un jaunās draudzes administrāciju, sastādīju darba uzdevumus, kas būtu ik gadu veicami. Mans secinājums bija, ka visi darba uzdevumi
tika iedalīti 21 darba nozarēs. Katrai nozarei tika aprakstīti specifiski darba uzdevumi, skati Vēstīs Nr 1, 5.lpp.

Atbalsti
Ar COVID – 19 vīrusa izplatīšanos Melburnā, un kad likums neļāva draudzei noturēt dievkalpojumus
Sv. Krusta baznīcā, kā arī Latviešu ciemā, Valde pieņēma lēmumu turpināt ērģelniekam Brian Copple maksāt, jo negribējām riskēt, ka Brians mums vairs nebūs pieejams tad, kad draudze atkal atsāks dievkalpojumus
Sv. Krusta baznīcā un Latviešu ciemā.
Valde atsaucās uz laikraksta Latvietis redakcijas aicinājumu atbalstīt laikraksta darbību ar ziedojumu.
Valde pieņēma lēmumu redakcijas darbu atbalstīt ar ikmēneša ziedojumu. Valdes pamatojums lēmumam
bija, lai Melburnā, kā arī pārējai latviešu sabiedrībai Austrālijā, būt lasāms laikraksts latviešu valodā.
Kāris Kasparsons, Draudzes priekšnieks
2020. g. 28. septembrī
Draudzes Vēstis
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MELBOURNE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION
ANNUAL GENERAL MEETING

Agenda for the 2020 Annual General Meeting of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation.

PRECEDING ORDINARY BUSINESS
1.
2.
3.
4.

Prayer
Declaring meeting open
Determination if quorum of Members present
Election of Scrutineers

ORDINARY BUSINESS
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To confirm the minutes of preceding AGM held on 27th October 2019
To receive President’s Report
Congregation’s outlook for the next five (5) years
To receive Auditors’ Report
To receive Treasurer’s Report
To receive the following financial statements:
• Balance Sheet as at 30th June 2020
• Profit and Loss Statements for year ended 30th June 2020
11. To approve Church Dues for 2020/2021
12. To approve the Budget for the year ended 30th June 2021

SPECIAL RESOLUTIONS
13. Adopt new Guidelines or changes to present Guidelines

ELECTION OF COMMITTEE
14.
15.
16.
17.
18.

President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Ordinary Committee members

ELECTION OF AUDITORS
19. To elect TWO auditors plus ONE relieving auditor

GENERAL BUSINESS
20. Other matters raised.
Secretary,
By order of Committee.
30th September 2020

NOTES
Voting Rights. According to the Congregation’s Rules every financial member present in person has one
vote only.
Special Resolution. These are resolution that require no fewer than three-quarters of the members present
at a General Meeting in person, to vote in favour of the resolution.
Guidelines are in-house operating rules and processes in the day to day management of the Congregation.
Guidelines are set by the Committee and approved by a General Meeting.
Draudzes Vēstis
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MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējās pilnsapulces darba kārta.

PILNSAPULCE 2020
Pirms pilnsapulces atklāšanas:
1. Lūgšana,
2. Pilnsapulces atklāšana,
3. Kvoruma apstiprināšana,
4. Balsu skaitītāju vēlēšana.

Darba kārtas apstiprināšana:
5. Pieņemt iepriekšējās pilnsapulces protokolu,
6. Pieņemt valdes priekšnieka ziņojumu,
7. Draudzes demogrāfija un draudzes piecgadu nākotne.
8. Pieņemt revidentu ziņojumu,
9. Pieņemt kasiera ziņojumu,
10. Pieņemt finansiālos pārskatus:
•

Bilanci uz 30.06.2020.,

•

Ienākumus un izdevumus uz 30.06.2020.,

11. Apstiprināt nodevas 2020./2021. gadam,
12. Apstiprināt budžetu 2019/2020. gadam.

Speciālās rezolūcijas:
13. Pieņemt jaunas Vadlīnijas vai mainīt pašreizējās Vadlīnijas.

Draudzes valdes amatpersonu vēlēšanas:
14. Priekšnieka,
15. Vicepriekšnieka,
16. Sekretāra,
17. Kasiera,
18. Pārējos valdes locekļus.

Revidentu vēlēšanas:
19. Ievēlēt 2 revidentus plus substitūtu.

Dažādi jautājumi:
20. Dažādi jautājumi.
Piezīme: Katram finansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir
viena balss.
MLELD Valde
2020. gada 30. septembrī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

Profit & Loss

[Budget Analysis]

July 2019 to June 2020
FY2019

INCOME

Actual

FY2020

FY2020

FY2021

Budget

Actual

Budget

Operating Income
48,145

Dues

40,000

36,120

18,000

9,835

Donations

6,000

9,620

3,500

11,626

Offerings

5,000

7,680

500

Hire of Premises

1,000

710

100

5,000

900

Other Income
9,300

Cemetery Services Income

4,000

11,000

8,992

Bank Interest Income

4,000

7,111

300

Dividends Received

25,000

24,467

15,000

Franking Credits (2017-2018-2019)

-

15,935

10,372

3,383

Profit on Sale of Shares

-

(4,758)

-

4,895

Other Income

5,000

32,069

1,000

90,000

139,954

53,772

22,701
-

119,777 Total Income
FY2019

EXPENSES

Actual

FY2020

FY2020

FY2021

Budget

Actual

Budget

General Expenses
9,500

ALELDA

2,000

2,000

1,800

4,918

Accounting/Bookeeping Fees

6,000

4,950

4,500

15

Bank Charges

-

2

15

3,000

4,460

500

2,500

Donations to Others

1,539

Depreciation Expense

1,500

1,453

**

11,425

Insurance - Business

12,000

12,024

12,500

5,000

-

500

60

60

60

1,320
60

Legal Fees
M.L.O.A.

584

Office [General]

1,000

1,647

1,500

636

Travel

1,000

1,519

1,500

7,612
40,110

Website/Newsletter (Vestis)

8,000

8,622

7,000

39,560

36,736

29,875

30,000

10,000

8,000

4,500

4,413

5,000

Functions

500

1,544

200

Other

500

1,051

200

35,500

17,007

13,400

-

-

-

-

-

-

3,000

2,690

2,400

Total General Expenses
Church Services Expenses

5,850
416
1,108
7,374

Visiting Ministers
Organist

Total Church Services Expenses
Payroll Expenses

70,062
70,062

Payroll
Total Payroll Expenses
Property Expenses

2,164
3,177
5,341

Electricity, Water
Equipment
Maintenance
Total Property Expenses

122,887 Total Expenses
(3,110) Net Profit/(Loss)

Draudzes Vēstis
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500

15,272

1,000

10,000

8,574

5,000

13,500

26,537

8,400

88,560

80,280

51,675

1,440

59,674

2,097
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Melbourne Latvian Ev. Lutheran Congregation
ABN: 40 146 672 407

40 Warrigal Road, Surrey Hills, Vic, 3127

Balance Sheet Information
July 2019 to June 2020

Cheque Account - #17508

$47,400.13

CDIA Investment Account

$7,153.59

Dnister Term Deposit - 2mths @ 1.60%p.a.'

$90,000.00

MLNK & Dzintars Shares

$3,505.00

Shares Investments

$709,402.39

Outstanding Member Dues

$20,400.00

Fixed Assets - Church

$2,498,965.51

Fixed Assets - Equipment & Fixtures (TBC)

$86,544.38

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

VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS
Pasta adrese / Postal address: 4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, VIC 3201
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 – Church Management Committee
Draudzes vecākais / Church Elder
Mārtiņš Biršs

e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

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 un biedrzinis
Treasurer and Registrar
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

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Auxilliary Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, MT. WAVERLEY, VIC 3149

Tel. 9807 1904

Valdes locekle / Committee Member
Anna Jaster

e-pasts: anne.jaster@bigpond.com

Tel. 9808 2196

Draudzes Vēstis
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no mazās zīles izaug varens ozols!

Ziedojumi līdz $300:

Melita Delverts, Kalvis un Karīna Jaunalksnis, Kārlis un Zeltīte Kasparsons.

Ziedojumi līdz $150:

L. Ķikuts, Ē. Pētersons, Z. Kaņepe, Z. Ozoliņš, E. Riemeris.

DRAUDZES NODEVAS – 2020./2021.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem
– $75
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $25
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus
– atbrīvoti no nodevām.

Nodevas var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to uz Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārda;
Latviešu Ciemā – Veltai Strožai;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB:
704-235
Account no.: 00017508
Reference: Jūsu vārds un uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar
pastmarku.
Esam saņēmuši naudas iemaksu mūsu kontā: 29. sep. 20 NAB transfer-inv 4/20 – $250 bez vārda!
Lūdzu, man piezvaniet, ja tas ir jūsu!
Pēc daudzu gadu debatēm mēs tagad esam ieviesuši ikgadējos invoices par nodevām un pirmā grupa tika
nosūtīta pa e-pastu un parasto pastu septembrī.
Tāpat kā visās jaunās sistēmās, arī mums bija dažu drukas kļūdas, proti, nepareizs maksājuma termiņš, kas
2021. gada vietā parādīts kā samaksāt līdz 2020. gada! Tagad tas ir izlabots.
Nodevu atgādinājumi tiks nosūtīt, kā statements, lūdzu palīdziet mums ar laicīgām nomaksām.
Jebkuram loceklim, kuram ir finansiālas grūtības samaksāt nodevu, lūdz sazināties ar mani vai jebkuru citu
valdes locekli, un tas būs stingri konfidenciāli.

Finanšu Pārskati

Profit & Loss, Budget & Balance Statements ir pievienoti, (lūdzu ņemiet tos līdzi uz nākamo pilnsapulci), kas
izceļ pozitīvos rezultātus, ko mēs sasniedzām pagājušajā finanšu gadā, tādējādi ļaujot valdei samazināt šo
gadu nodevu par $100 (tas jāapstiprina pilnsapulcē)!
Dividendes no mūsu ieguldījumiem un citām nozarēm, kompensēja saņemto nodevu samazinājumu ar iepriekšējiem gadiem.
Arī izdevumi galvenokārt bija atbilstoši budžetam. Vietas, kurās mēs neplānojām piederuma nomaiņu, piemēram, divu “air-conditioners” baznīcā un zālē, jauna plīts virtuvē, visas gaismas nomaiņas ar LED, kas
palīdzēs samazināt rēķinus par elektrību.
Mēs esam nodarbinājuši arī dārznieku, lai notīrītu auto stāvvietu no vēja nopūstām lapām/zariem un arī
sakopotu dārzus, kuru rezultātus tagad var redzēt braucot gar baznīcu! Pirms Covida slēgšanas mēs bijām
noslēguši līgumus logu tīrīšanai, kā arī baznīcas un zāles tīrīšanu, taču tas viss tika apturēts līdz tam laikam,
kad normalitāte atgriezīsies!
Novēlu jums drošību un veselību!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
Draudzes Vēstis
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TREASURER’S REPORT
We gratefully acknowledge receipt of the following donations

Up to $300:

Melita Delverts, Kalvis & Karīna Jaunalksnis, Kārlis & Zeltīte Kasparsons.

Up to $150:

L. Ķikuts, Ē. Pētersons, Z. Kaņepe, Z. Ozoliņš, E. Riemeris.

CONGREGATION DUES – 2020/2021 financial year (1 July to 30 June)
* adults (financial members)
* students (17 to 25 years)
* over 95 years

– $75
– $25
– exempt.

Payments can be made to:
Treasurer
– by mail, cheques made out to Melb.Lat.Ev.Luth.Cong;
Retirement Village – Velta Stroža
On-line credit our Dnister account:
BSB:
704-235
Account no.:
00017508
Reference:
Your name or invoice numbers. (most important!)
Receipts upon request, please enclose a self addressed stamped envelope.
Last month I received a mystery payment on 29.09.2020 – NAB transfer-inv 4/20 for $250, if this was yours
please contact me!
After many years debate we have now instituted annual invoicing for Church Dues, and the first batch was
posted or e-mailed in September. As with all new systems we also had a few “hick-ups”, namely incorrect
payment due date showing as pay by 31st May 2020 instead of 2021! This has now been corrected.
Reminders will be sent as statements as and when required, so please help us by prompt payments. Any
member with financial difficulties in paying their dues, please contact me or any other committee member,
and this will be in the strictest of confidentiality.

Financial Reports

Profit & Loss, Budget and Balance statements are attached (please bring these with you to the next AGM)
which highlight the positive results we achieved last financial year thus allowing the committee to decrease
this years dues by $100 (to be approved at the AGM)!
Dividend returns on our investments and other sectors made up for the decrease in dues received compared
with the previous years.
Expenses were also mainly in-line with the budget. Areas where we exceeded were unplanned equipment
replacements i.e. two air-conditioners in church and hall, stove in kitchen, replacement of of all light globes
with LED’s helping to reduce electricity bills.
We have also employed a gardener to keep clean our car-parking areas of wind blown debris and also to dramatically clean-up the gardens, results of which can now be seen driving past the church!
Prior to the lock-downs we had contracted window cleaning and on-going church and hall cleaning, but all
this was put on hold until normality returns!
Stay safe and healthy,
Andris Atvars
Treasurer
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DRAUDZES PIECGADU NĀKOTNE
MLELD Pilnsapulce 2020. g.

Draudzes Vēstis
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Kad mani lūdza 2016. g. pilnsapulcē izteikt savas domas par draudzes nākotni, tad
domāju sākt, ka varētu mainīties draudzes
locekļu skaits nākotnē. Man bija divi pieturas punkti – 2013. gadā bija 600 locekļi, kad
draudzes apvienojās, un 2016. gadā jau 406
locekļi. No tiem diviem datumiem es pareģoju, ka 2025. gadā varētu būt 175 locekļi.
Šodien pirmā grafikā to rāda līnija zilā krāsā.
Par beidzamiem četriem gadiem locekļu
skaits ir samazinājies straujāk nekā es biju domājis. Šodien ir 274 locekļi. Mums tagad ir
akurāta statistika par draudzes locekļu skaitu
un, lietojot to pašu metodi kā pirmo reiz, tagad pareģoju, ka 2025. gadā būs – 160. Šo pareģojumu rāda līnija sarkanā krāsā. Draudze
samazināsies, apmēram, 10% gadā.
Otrais grafiks sākas ar 2016. gadu un beidzas ar 2025. gadu. Tas ir draudzes locekļu sastāva piecgadu pareģojums. Šīs grafikas mērķis
ir saprast, cik būs draudzes pilntiesīgie locekļi
un cik būs samaksājuši draudzes nodevas, lai
varētu plānot draudzes finansiālo stāvokli.
Apakšējā līnijā redz locekļu skaitu, kurus
valde ir atbrīvojusi no maksājumiem. To ir, apmēram, 7%. Starp šo līniju un nākošo ir – cik
samaksājuši, kādi 77%. Starp šo līniju un augstāko līniju ir – cik vēl nav samaksājuši, ap 17%.
Ko tas viss nozīmē?
Maksājošo locekļu skaits no 2020. gada
līdz 2025. gadam samazināsies par 40%. Man
bija pārsteigums, ka 2020. gadā 17% vēl nebija samaksājuši savas nodevas. Tas nozīmē, ka
ir grūtāk pareģot nākotni, jo draudzes pilntiesīgo locekļu skaits var vēl straujāk kristies tad,
kad nemaksājošie tiks izslēgti no draudzes.
Kopš 2016. gada ir pieņemti jauni statūti,
kas atbilst jauniem valdības likumiem un draudzes darbībai. Ir arī iztaisīti nepieciešamie remonti baznīcai. Vēl jāsaved kārtība kapi.
Draudzes piecgadu nākotne nemainās.
Ēriks Veliņš
2020. gada 29. septembri
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PAR LELBāL NOSAUKUMA MAIŅU
Mīļie Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas locekļi Latvijā un pasaulē!
Šis laiks pilns pārmaiņu. Tās, kuras vīrusa izraisītas, vairo bailes par veselību, ekonomiju un
nākotni. Tās, kuras demonstrācijās protestētāji pieprasa pasaules malu malās, saistās ar cilvēku tiesībām, brīvību un taisnību. Dievs ir uzticīgs, arī mūsu Baznīca! Caur visām pārmaiņām tā ir turpinājusi apliecināt Viņa žēlastību, Kristus dziedinošo spēku un Svētā Gara spēju mūs iedrošināt un
iedvesmot. Tā esam piedzīvojuši, ka ir arī pozitīvas pārmaiņas.
Milzīgs darbs veikts mūsu LELBāL iecirknī Latvijā, cerībā mūsu Baznīcai tur iegūt juridiskas personas statusu, nezaudējot mūsu pēctecību. Šis ir bijis būtiski svarīgs jautājums. Mēs neesam jauna baznīca ieejot Latvijā, bet pirms Otrā pasaules kara Baznīcas viens zars, kas atgriežas dzimtenē. Lai mēs varētu reģistrēties,
ir nepieciešama maiņa mūsu Baznīcas nosaukumā, jo tagad esam arī Latvijā. Jums tiek piesūtīta balsošanas instrukcija
ar lūgumu apstiprināt Virsvaldes ieteikumu mainīt mūsu Baznīcas nosaukumu no Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
ārpus Latvijas uz Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē, kas atspoguļo mūsu patieso darba lauku.
Dalos ar īsu vēsturisku pārskatu, ko sagatavoja Prezidijs. Nākamos gados pēc tam, kad 1918. gada 18. novembrī
pasludināja Latvijas Republikas neatkarību, jaunās valsts mērogā izveidojās dažādas jaunas iestādes un organizācijas.
Tā, Kurzemes konsistorijai apvienojoties ar Vidzemes konsistoriju, 1922. gadā radās arī Latvijas evanģeliskā luteriskā
baznīca, kura 1928. gadā pieņēma savu Satversmi. Tā turpināja darboties līdz pat Otram pasaules karam.
Otrā pasaules kara laikā vairāk nekā puse no Latvijas evanģeliskās luteriskās baznīcas mācītājiem devās bēgļu gaitās.
Tā laika arhibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt Latviju. Tādējādi Baznīca sadalījās divās daļās – viena daļa
varonīgi centās darboties un Dievam kalpot Latvijas teritorijā zem komunistiskās PSRS varas, otra daļa bēgļu nometnēs Vācijā turpināja garīgi aprūpēt latviešu bēgļus gan arhibīskapa Grīnberga, gan daudzu mācītāju vadībā. Mūsu
Baznīca, arhibīskapa Grīnberga vadībā, bija viena no Pasaules Luterāņu Federācijas dibinātāju Baznīcām.
Izceļojot no bēgļu nometnēm, latvieši nonāca vairākās valstīs. Tikpat kā katrā vietā vispirms tika dibinātas draudzes,
pēc tam citas organizācijas, kas vienoja latviešus. Atspoguļojot vēsturiskās pārmaiņas, Baznīcas nosaukums no sākuma
bija Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas to pārmainīja uz Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas. Bet, jau vairākus gadus mēs vairs neesam Baznīca ārpus Latvijas. 2016. gadā Rīgā
nodibinājām mūsu Latvijas iecirkni. Zīmīgi pieminēt, ka jau septiņus gadus pirms tam, 2009. gadā, tika dibināta, reģistrēta un LELBāL iestājās Rīgas Evaņģēliskā draudze. Tās draudzes darbība palīdzēja tālāk attīstīt un likt pamatus mūsu
Baznīcas kalpošanai Latvijā, kur tagad mums jau ir sešas draudzes. Cerība pastāv, ka drīz klāt nāks citas.
Pēdējā laikā notiek laba sadarbība ar Latvijas Valsts prezidentu un citām iestādēm un personām, lai mūsu Baznīcai
iegūtu juridiskas personas statusu Latvijā. Līdz ar to, ir svarīgi mainīt nosaukumu, lai iekļautu mūsu draudzes Latvijā.
Sevišķi mūsu Latvijas iecirkņa pārvalde lūdz izprast, cik lielu neskaidrību un samulsumu rada pašreizējais nosaukums.
Baznīcas Prezidijs un Virsvalde tādēļ nolēma izkārtot sinodālu balsojumu par nosaukuma pārmaiņu uz Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē. Šī pārmaiņa atspoguļotu mūsu realitāti, ka darbojamies visā pasaulē. Pateicos Virsvaldes izraudzītajai komisijai, kas sagatavojusi balsošanas instrukciju un uzņēmās balsošanas tehnisko izkārtojumu.
Lai Dieva Svētais Gars vada jūsu pārdomas un lēmumus. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, ka tā visā pasaulē vēl pilnīgāk varētu pildīt mūsu Pestītāja pavēli: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara
vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.“ (Mt 28:20)
Baznīcas Virsvaldes vārdā,
jūsu
+ Lauma Zušēvica
Lauma Zušēvica, Arhibīskape
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Ar prieku un pateicību ziņoju, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas sinodālā balsošanā ir lēmusi
mainīt Baznīcas nosaukumu uz Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.
LELBāL noturēja sinodālu balsošanu no 2020. gada 16. līdz 28. septembra pusnaktij. Balsošana notika elektroniski, lietojot electionrunner.com programmu.
Sinodālajā balsošanā par LELBāL nosaukuma maiņu no Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas uz
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē tika nodota 171 balss (85% no Prezidija apstiprinātajām 202 balsīm).
No nodotām balsīm:
155 (91%) nobalsoja PAR Baznīcas Virsvaldes ieteikto nosaukuma maiņu;
11 (6%) nobalsoja PRET nosaukuma maiņu;
5 (3%) atturējās.
Balsojuma rezultātus apstiprināja LELBāL Virsvalde, kā arī Revīzijas komisija, pēc visu nepieciešamo dokumentu
izskatīšanas.
Sirsnīgs paldies Balsošanas komisijai, kas prāv. Anitas Vārsberga-Pāžas vadībā strādāja, lai veiksmīgi notiktu šis
vēsturiskais balsojums. Plašāks raksts par šīs pārmaiņas nozīmi tiek sagatavots, lai iznāktu saskaņā ar Reformācijas
dienas atzīmēšanu 31. oktobrī.
Patiesā cieņā un no sirds lūdzot, lai Dievs svētī mūsu Baznīcu ar jauno nosaukumu, kā Viņš tik uzticīgi mūs ir
vadījis un svētījis ar iepriekšējo!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē, 2020. gada 7. oktobrī
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LATVIJAS EVANĢELISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL)
Austrālijas un Jaunzēlandes Latviešu Evanģēliski Luterisko Draudžu Apvienība (ALELDA)
Sinodes Protokols
2019. gada 23. novembrī, plkst.10.00
Adelaides Latviešu evanģēliski luteriskās draudzes telpās, 23 Rose Terrace, Wayville, SA 5034.
Sēdē piedalās:
prāv. Jānis Priedkalns, ALELDA pārvaldes priekšnieks;
Ilga Vēvere, ALELDA sekretāre;
Ivars Ozols, ALELDA kasieris;
Juris Reinfelds, Revīzijas komisijas loceklis;
Lauma Reinfelde, Revīzijas komisijas locekle;
Kārlis Kasparsons, Melburnas draudzes pārstāvis un arī Rev. kom. loc.;
Ādolfs Lācis, Kvīnslandes draudzes pārstāvis;
Rota Stone, diakone;
Ilga Vēvere, Adelaides draudzes pārstāve;
Ar Skype sēdē piedalās Miķelis Strīķis, ALELDA pārvaldes priekšnieka laicīgais vietnieks;
klātesoši arī – Rūdis Dancis, Maija Sila, Ingrīda Ozols, Valdis Andersons, Rūta Abakuks.
Svētbrīdis
Sinodi plkst.10.00 iesāk prāv. J. Priedkalns, lasot vārdus no Lūkas evanģēlija un aicinot klātesošos pārdomāt par Kristus garīgo gaismu pasaulē un par gaismu, kas ir katrā no mums. Svētbrīdis beidzas ar lūgšanu.
Sinodes atklāšana
Prāv. J. Priedkalns atklāj sinodi, atzīmējot, ka arī Jaunzēlandes draudze jau no ALELDA sākuma gadiem
pieder ALELDA.
Klātesošie katrs ar sevi īsi iepazīstina.
Apsveikumi
I. Vēvere nolasa iesūtītos apsveikumus no arhibīskapes L. Zušēvicas un no māc. D. Markovska; apsveikumu no māc. C. McPherson’a mutiski nodod prāv. J. Priedkalns.
Tiek izteikta pateicība R. Dancim par palīdzību tehniskajos jautājumos, lai nodrošinātu M. Strīķa piedalīšanos sēdē.
Mandātu komisijas ziņojums, sinodes prezidija ievēlēšana
M. Strīķis iepazīstina ar mandātu komisijas ziņojumu; no iespējamām 15 vēlētāju balsīm klātesošas ir 12.
Par sinodes vadītāju tiek izvirzīts M.Strīķis, par vietnieku I. Ozols. Citu kandidātu nav, ievēlēti vienbalsīgi.
M. Strīķis norāda, ka viņš balsos elektroniski, un tā tagad ir vispārpieņemta prakse.
Par sinodes sekretārēm tiek izvirzītas I. Vēvere un R. Stone. Citu kandidātu nav, un abas tiek ievēlētas vienbalsīgi.
Par balsu skaitītājiem ievēlē V. Andersonu, R. Danci, I. Ozolu.
Sēdes vadību pārņem M. Strīķis.
Iepriekšējās sinodes (2016.g.) protokola pieņemšana
Protokols tika izsūtīts iepriekš. I. Vēvere protokolu nolasa. Grozījumu un papildinājumu nav; protokolu
pieņem kā rakstīts.
Pārvaldes priekšnieka ziņojums
Pārvaldes priekšnieka ziņojums izsūtīts iepriekš. J. Priedkalns ar to īsi iepazīstina, īpaši pievēršoties jautājuma par LELB un LELBāL attiecībām. Viņš uzsver, ka Austrālijā draudžu locekļi grib LELB un LELBāL
apvienošanos, nevis atsevišķas ārzemju latviešu luteriskas baznīcas veidošanu Latvijā.
Tiek pārrunāta arī Vasaras Vidusskolas garīdznieka izvēlēšanas kārtība; ALELDA rekomendē kandidatūru,
bet to izvēlas un aicina AZVV vadība.
LELBāL prezidentes ziņojums
I. Vēvere nolasa arhibīskapes L. Zušēvicas iesūtīto rakstisko ziņojumu. Rodas diskusijas par LELBāL īpašumu meklēšanu un iegādāšanos Latvijā. I. Vēvere izsaka šaubas, vai tas vajadzīgs. M. Strīķis atbild, ka
LEBLāL nekur nepieder nekustamie īpašumi, tie pieder vietējām draudzēm, bet LELB tas ir otrādi – viss
pieder centrālajai baznīcai, nekas draudzēm. Līdz ar to būtu labi, ja LELBāL būtu kāda noteikta vieta un
īpašums Latvijā. J. Priedkalns komentē, ka LELBāL jāiet kopā ar LELB, katrai paturot savu kārtību, kas
LELBāL gadījumā ieskaita arī sieviešu ordināciju, nevis jāreģistrējas kā atsevišķai luteriskai vienībai Latvijā.
J. Reinfelds jautā, vai domstarpības starp LELB un LELBāL nav saistītas ar Misūrī sinodi un citiem ārzemju spēkiem.
M. Strīķis uzskata, ka tur ir iesaistīts Misūri aizdevums/dāvinājums LELB. Tāpat LELB arh. J. Vanags vēlas, lai LELB
piederētu jaunajai konservatīvo luterāņu baznīcu grupai, kas šobrīd tiek veidota, bet grib paturēt piederību arī PLF.
K. Kasparsons paceļ jautājumu par to, vai ir tādas baznīcas Latvijā, kurām nav īpašnieku, un vai kādu no
šīm baznīcām varētu nopirkt. M. Strīķis atbild, ka šis jautājums ir LELBāL ticis izskatīts, un pašlaik ir iespēja
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izsolē iegādāties zemi zem Ilzas baznīcas Viesītes novadā.
Draudžu ziņojumi
Draudžu ziņojumi tika iesūtīti iepriekš un katrs atsevišķi netiek lasīti. Iesāk ar Vollongongas draudzes atskaiti, kas netiek diskutēta.
K. Kasparsons iepazīstina ar situāciju Melburnas draudzē. Viņš stāsta, ka draudzes reorganizācija ir sekošana Lutera mācībai. Viņš uzsver draudzes dievkalpojumu dalīšanu sabiedriskajos dievkalpojumos un sevišķajos
dievkalpojumos. Pie pirmajiem pieder dievkalpojumi latviešu svētkos, pie otrajiem – reliģiskie dievkalpojumi.
K. Kasparsons nolasa draudzes mērķus un misiju.
I. Vēvere jautā par Melburnas draudzes locekļu skaitu. K. Kasparsons paskaidro, ka tas ir atkarīgs no tā, cik
samaksājuši nodokli, un tas mainās katru gadu. M. Strīķis paskaidro, ka mandāti tiek rēķināti no tā draudzes locekļu skaita, kuri maksājuši baznīcas nodevas gadu pirms sinodes noturēšanas.
J. Reinfelds jautā, kāpēc Melburnas draudze nolēmusi maksāt viesmācītājiem, kas tur tagad kalpos, nevis pieņēmusi
vienu pastāvīgu mācītāju, kas, iespējams, būtu lētāk. Rodas diskusijas par to, kas ir lētāk draudzei. K. Kasparsons paskaidro, ka lēmumu par draudzes turpmāko darbību pieņēma draudzes valde savā sēdē un pieņemto lēmumu apstiprināja draudze savā 27.10.2019. pilnsapulcē, līdz ar to tas nav apspriežams. M. Strīķis jautā, cik valdes locekļu bija
valdes sēdē, jo ir jābūt septiņiem. K. Kasparsons atbild, ka bija seši balstiesīgie. Lēmumu pieņēma ar balsu vairākumu.
Ar Kvīnslandes draudzes atskaiti iepazīstina A. Lācis. Brisbanē aktīvi darbojas latviešu biedrība, kuras paspārnē notiek arī daži draudzes sarīkojumi.
Kanberas draudze savu atskaiti ir iesūtījusi rakstiski; to nolasa I. Vēvere.
Ar Adelaides draudzes atskaiti iepazīstina I. Ozols. Viņš norāda uz draudzes statistiku, cik 2015. g. ir 76 gadus veci un
vecāki (67, t.sk., seši vecāki par 96 gadiem) un jaunāki (36). Tiek pārrunāts veids, kā veidot draudzes statistisku pārskatu.
Pusdienas pārtraukums no plkst.12.20pm līdz 2pm
Sinodes pēcpusdienas sēde
Sinodes pēcpusdienas sēde iesākas ar Baznīcas dziesmu.
M. Strīķis aicina jautāt par viņa atskaiti, kas netika darīts iepriekš. J. Priedkalns jautā, ko M. Strīķis, tagad
ar dzīvesvietu Latvijā, domā par ALELDA nākotni. M. Strīķis saka, ka nepieciešams iet misijā, jāiet tautā,
jāaicina cilvēki. Klātesošie diskutē par to, vai notiek vai nenotiek sludināšana, cik daudz un kur.
Revīzijas komisijas ziņojums
J. Reinfelds nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu. Tas tiek pieņemts.
Kasiera ziņojums
Kasieris I. Ozols iepazīstina ar savu, t.i., kasiera atskaiti.
M. Strīķis aicina pārdomāt, ko darīt nākotnē, ko ALELDA grib darīt un kā to finansēt. Nebūs iespējams turpināt darbību ilgu laiku ar 6000 AUD iztrūkumu katru trīsgadi. Klātesošie pārrunā par draudzes locekļu nodevām
ALELDAi/LELBāLai. J. Priedkalns aicina viena draudzes locekļa gadskārtējo nodevu samazināt no 20 AUD
uz 12 AUD gadā, kā arī par 20% samazināt summu, kas tiek sūtīta uz Ameriku LELBāLai, tāpat aicina samazināt pašam savu honorāru. M. Strīķis norāda, ka tas nozīmē turpināt to pašu darbību, tikai samazinot izdevumus.
Veidojas diskusijas par to, kā ievadīt jauniešus baznīcā. Tiek ieteikts sasniegt jauniešus caur skautu/gaidu
organizāciju un Vasaras Vidusskolu. M. Strīķis norāda, ka arī vecāka gadagājuma cilvēkiem jānodrošina, ka
viņi baznīcā jūtas labi. Rodas diskusijas par pareizo audzināšanu, latviešu valodas un kultūras ieaudzināšanu.
Budžeta pieņemšana
Apspriežot budžetu, tiek turpinātas pārrunas par to, vai samazināt izdevumus. Tiek nolemts budžeta projektu atstāt, kā ir. Budžeta projekts tiek vienbalsīgi pieņemts.
Pārvaldes un Revīzijas komisijas vēlēšanas
Pārvaldes priekšnieks no sava amata nav atteicies, līdz ar to turpinās savus pienākumus.
Pārvaldes priekšnieka garīgās vietnieces amatam J. Priedkalns izvirza R. Stoni; sinode viņu ievēlē.
Pārvaldes priekšnieka laicīgā vietnieka amatam J. Priedkalns izvirza M. Strīķi, lai viņš varētu turpināt šo
amatu. Sinode ievēlē M. Strīķi.
ALELDA sekretāres amatam L. Reinfelde izvirza I. Vēveri. Ievēlē.
ALELDA kasiera amatam I. Vēvere izvirza P. Saulīti. Ievēlē P. Saulīti.
Revīzijas komisijā ievēlē I. Ozolu, R. Danci, V. Voitku. Par Revīzijas komisijas locekļu kandidātiem ievēlē
J. Reinfeldu un L. Reinfeldi.
Beigu lūgšana
Sinode beidzas plkst.15.00 ar lūgšanu, kuru vada diakons I. Ozols.
Sinodes sēdi vadīja M. Strīķis
Protokolēja: R. Stone, I. Vēvere.
2019. g. 24. novembrī plkst. 11.00 notika Sinodes dievkalpojums Adelaides latviešu draudzes dievnamā.
Svētrunu teica diakone Rota Stone.
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Jums pašaprūpes dzīvošana paliek pārāk grūta, varbūt ir pienācis laiks domāt par pārcelšanos uz
aprūpes namu? Tiem, kas domā, ka nevar atļauties pārcelties uz aprūpes namu,
varu palīdzēt, paskaidrojot par dažādiem valdības atbalstiem.
Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par pārcelšanos uz aprūpes namu Latviešu Ciemā, lūdzu,
sazināties ar mani! Paskaidrošu Jums nepieciešamās darbības un izmaksas, kas saistītas ar pārcelšanos!

Ingrīda Hawke, Latviešu Ciema pārvaldniece tālr. 03 9800 2977
E-pasts: manager@latvianfs.org.au
Sekojiet Latviešu Ciema dzīvei līdzi Facebook mājas lapā!

Ziņojums latviešu sabiedrībai Melburnā
Mīļā draudze!
Draudzes valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplūdumam pasaulē, kā arī vīrusa izplūdumam
Melburnas iedzīvotāju vidē.
Austrālijas valdība Kanberā ir proklamējusi ieteikumus ar likumu, kas visiem iedzīvotājiem
Austrālijā jāņem vērā, lai kopīgi mazinātu COVID-19 izplatīšanos Austrālijā.
Valde ziņo, ka visi dievkalpojumi tiek atcelti līdz turpmākajam.
Kārlis Kasparsons
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks

Generations of care since 1928
Aprūpe vairākās paaudzēs kopš 1928. g.

Fixed price prepaid funerals
Fiksētas cenas priekšapmaksātām bērēm
Proudly serving the Latvian community since 1947
Ar lepnumu apkalpo latviešu sabiedrību kopš 1947. g.
9480 - 1477 All suburbs
9480 - 1477 Visas priekšpilsētas
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 28.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
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