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CIK SOĻUS NOGĀJA NO LATVIJAS AIZVESTIE,
CIK – UKRAINAS BĒGĻI, CĪNĪTĀJI?

Vajadzēja izskaitīt, cik soļi atdala nesen no jauna atklā-
to Okupācijas muzeju no Rīgā izveidotā Atbalsta centra 
Ukrainas iedzīvotājiem. Atbalsta centrs atrodas kādreizē-
jā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā, Kaļķu ielā 1. Oku-
pācijas muzejs – pāri ielai. Adrese: Strēlnieku laukums 1.

Ir tikai Viens, kurš spēj visus apvienot. Ir tikai Viens 
spēks, kas stiprāks par to grēku un ļaunumu, kā dēļ reiz cieta tik daudzi mūsu tautas aizvestie 
un arī tagad cieš nevainīgi cilvēki, kuri spiesti spert soļus tālu prom no savas dzimtenes.

Kā toreiz, tā tagad, kāds ļauns spēks stāv, gatavs ar ieroci panākt savu. Tā bija toreiz Lat-
vijā, 1941. gada 14.  jūnijā, tā ir tagad Ukrainā, kopš šī gada 24. februāra. Pieminot visus, 
kuri tika brutāli aizvesti no Latvijas, kā arī tos, kuri no Ukrainas zuduši uz austrumiem vai 
sper soļus svešās valstīs, meklējot pēc patvēruma, lai lūdzam pēc miera un taisnības uzvaras. 
Lai lūdzam, ka Dievs pagriež visu soļus pretim laikam, kad notiktu, kā reiz solīts: „Viņš tiesās 
ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecešās – 
tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies!“ (Jes. 2:4)

Cik soļi ir starp ēku, kurā tagad pulcējas Ukrainas tautas bēgļi un to, kurā atrodamas mūsu 
latviešu tautas aizvesto liecības par to, kā viņi cieta, cīnījās? Nedaudz, bet zinu, ka aizvesto liecī-
bas mūs spēj tuvināt Dievam un citu citam, jo tās stāsta, kā viņi varonīgi centās neuzdot ticēt un 
paļauties Dieva žēlastībai, kad cilvēki bija tik nežēlīgi. Liecības apstiprina, ka viņi arvien cerēja, 
ka izturēs un piedzīvos žēlastību, atgriežoties dzimtenē. Un liecības pauž, ka par spīti visām cie-
šanām, viņi turpināja mīlēt cits citu, lai nekļūtu ienaidniekiem līdzīgi!

Divas ēkas atdala nedaudzi soļi, divas traģēdijas – 81 gads. Cik soļus vēl jāsper tuvāk cits 
citam un Dievam, lai reiz naids un ļaunums atkāptos. Pieminot tos, kuri cieta, mira, neat-
griezās Latvijā, kā arī tos, kuri mēro neizskaitāmus soļus prom no tēvzemes Ukrainas, lūgsim 
par visiem cietējiem, par visiem, kuri aizvesti un kuriem nebija lemts dzīvot, vai atgriezties 
Latvijā. Lūgsim, lai Dievs mazina attālumu vienam no otra, lai nebūtu sāpēs jālūdz: „Ne 
atkal, Kungs! Ne, atkal!“

Arhibīskape Lauma Zušēvica
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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES PĒDĒJIE DIVI GADI

Pēdējie divi gadi ir bijuši draudzei un valdei ļoti izaicinoši (challenging).
Mācītāja atteikšanās no amata un COVID – 19 pandēmijas izplatīšanās Viktorijā.
Viktorijas valdības ierobežojumi arī traucēja:
1. Dievkalpojumu norisi un pulcēšanos uz dievkalpojumiem utt.;
2. Bija jāsamazina dievkalpojumu sarakstu;
3. Bija jāsamazina aizgājēju izvadīšanas;
4. Bija ierobežots izbraukšanas attālums (ne tālāk par 5km) no savas mājas utt.

KUPLINĀSIM DRAUDZES VĒSTURISKO ARHĪVU
Valde vēlas saņemt no pašreizējiem draudzes locekļiem, kā arī no bijušajiem draudzes locekļiem un pēc-

nācējiem vēsturiskus aprakstus kā arī foto uzņēmumus.
Vēlami arī dokumenti un foto uzņēmumi par draudzes darbību, kas saistīta ar bērnu nometni Deilsfordā 

un ar draudzes kapsētu Foknera kapos.

PALDIES VIESU MĀCĪTĀJIEM UN SELEBRANTIEM
Mūsu Sv. Krusta baznīcai šis trešais ceturksnis šogad būs pēdējais ceturksnis dievkalpojumiem ar viesu 

mācītāju. Nākošā ceturksnī dievkalpojumi būs ik svētdienu ar draudzes pilna laika mācītāju Helgu Jansoni.
Draudzes un valdes vārdā iesaku katram viesu mācītājam un selebrantam lielu paldies par izpalīdzēšanu 

draudzei pēdējos divos pandēmijas gados.

ATVADĪŠANĀS NO ILGGADĪGĀS DRAUDZES LOCEKLES
Draudzes valdes pārstāvis atvadījās no ilggadīgās draudzes locekles Skaidrītes Caunes š.g. 16. jūnijā.
„Šodien atvadāmies no Skaidrītes Caune. Skaidrīte draudzē bija draudzes dāmu kopas locekle un aktīvi dar-

bojās mūsu apvienotā draudzē. Valde SIRSNĪGI pateicas Skaidrītei, strādājot mūsu draudzē un veicot darbus 
draudzes labā. Ja draudzē nebūtu bijuši Skaidrītes gadagājuma darbinieki, kas ziedoja savu brīvo laiku, tad 
varbūt šodien, draudzei nebūtu šī skaistā baznīca kā arī nebūtu baznīcai kapi Foknera kapsētā.

DRAUDZES UN VALDES VĀRDĀ IZSAKU ĢIMENEI UN ĢIMENES PIEDERĪGAJIEM MŪSU 
VISDZIĻĀKO LĪDZJŪTĪBU.“

VALDES NORĀDĪJUMI DIEVKALPOJUMU UN SARĪKOJUMU 
APMEKLĒTĀJIEM

Valde cītīgi seko COVID-19 vīrusa izplatīšanos pasaulē un sabiedrības vidē Melburnā. Arī cītīgi sekojam 
pēdējiem valdības norādījumiem un pieņemtajiem likumiem, lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos Viktorija 
un Austrālijā.

Dievkalpojumu un sarīkojumu dalībniekiem ņemt vērā – lūdzu, ievērojiet baznīcā un baznīcas zālē norā-
dītos 1,5 metru attālumu un ņemiet līdzi sev svaigu sejas masku!

Kārlis Kasparsons,
draudzes priekšnieks,
2022. gada jūlijā.
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Aizvesto Piemiņas dievkalpojumu

mācītāja Kolvija Makfersona vadībā

var noskatīties:

https://youtu.be/YljhJJXpWtg
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –

no mazās zīles izaug varens ozols!
Izsaku īpašu paldies par sekojošo ziedojumu –
Aina Kučers – Māra Kučera piemiņai – $1000

Ziedojumi līdz $200:
Erika Stokāne.

Ziedojumi līdz $100:
V. Puķe, I. & S. Walton, A. Fabinski, M. Lezdkalns, Z. Kaņepe.

DRAUDZES NODEVAS – 2022./2023.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem –  $175 (Covid pabalsts atcelts)
* studentiem vecumā starp 17 un 25 gadiem – atbrīvoti no nodevām
* locekļi, kas sasnieguši 95 gadus – atbrīvoti no nodevām

Nodevas var samaksāt:
Kasierim –  nosūtot čeku vai „Aust.Post Money Order“ pa pastu,
  rakstot to Melb.Lat.Ev.Luth.Cong vārdā;
Latviešu Ciemā –  Dnister pārstāvei Angelikai Pētersonei; 
Elektroniski –  pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu: 

BSB: 704-235
Account no.: 17508
Reference: Invoice numurs un Jūsu uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.

Andris Atvars
Draudzes kasieris

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

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājusi

Ilgvars Lecis 12.05.1925. – 25.01.2022.
Melita Delverts 07.10.1928. – 22.04.2022.
Skaidrīte Caune 18.09.1932. – 08.06.2022.
Anna Būmane 10.07.1927. – 09.06.2022.
Astra Sala-Biršs 10.03.1927. – 09.06.2022.
Prāv. Dr. Jānis Priedkalns 28.03.1936. – 14.06.2022.
Ināra Šūberta (Schubert) 16.02.1943. – 21.06.2022.
Visvaldis Sniedze 26.02.1925. – 06.07.2022.

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

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ATVADAS NO JĀŅA PRIEDKALNA
Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule

Dārgā, sērojošā draudze, mīļie brāļi un māsas Kri-
stū!

Žēlastība jums un un miers no Dieva, mūsu Tēva, 
no mūsu Kunga Jēzus Kristus!

2021.  gada Lieldienu svētrunā prāvests Dr.  Jānis 
Priedkalns teica: „Augšāmcelšanās notikums un tas, ka 
Kristus ir uzvarējis nāvi, deva arī „mazajam cilvēkam“ 
pamatu ticēt, ka viņš nav pēc šīs dzīves nolemts iznīcībai, 
bet gan, ka viņu gaida pilnīgāka dzīve mūžībā!“ Pilnīgā-
ka dzīve kā tā, ko te pavadīja šis Dieva svētītais, ar tik 
daudzām spējām un dāvanām apveltītais cilvēks?

Jā. Vēl pilnīgākā dzīvē viņš iegājis! Tagad piepildī-
jušies visas lūgšanas vārdi viņa iemīļotā dziesmā Tuvāk 
pie Dieva kļūt, sirds ilgojas..., jo viņš Dievu redz vaigu 
vaigā! Reiz Mazirbes tukšā dievnamā viņš ar Ilgu no-
dziedāja šo dziesmu, un brīnišķīgās akustikas dēļ vēl 
skaistāka skanēja viņa balss! Dziesmā vēl tiek lūgts: Ja 
kādreiz izprotams, man nav tavs prāts, tad ļaujies pielū-
dzams, man tuvāk nāc! Tā lūdzot, šis dievbijīgais zināt-
nieks centās izprast, kā zinātne un reliģija spēj doties roku rokā, atklājot Dievu ikkatrā radījumā un katra 
cilvēka spējās zināšanas pārvērst darbos, kuri nes svētību ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem un dabai.

Nelaiķis Arhibīskaps Arnolds Lūsis rakstīja: „Cilvēks ir tik liels, cik liels ir viņa mērķis.“
Prāvestam Jānim Priedkalnam viens mērķis bija kalpot ne tikai Dievam un Baznīcai, bet latviešu tautai. 

Viņam bija cēli mērķi, daudzus no kuriem arī sasniedza, bet kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pa-
saulē Virsvaldes locekļi un es piedzīvoja, viņš neaizmirsa, ka arī sīki darbi, pat daži vārdi spēj vairot svētību! 
Viņš visbiežāk pateicās citiem par labi veiktiem lieliem vai maziem darbiem! Kristus mīlestības Garā viņš 
palīdzēja mieru rast, ja bija radušās domstarpības. Tā viņš svētīja mūsu sadarbību! Paldies viņam!

LELBPasaulē Virsvaldes un savā vārdā arī Dievam pateicamies par viņa darbu, vadot Austrālijas Latviešu 
evaņģēliski luterisko draudžu apvienību un Adelaides latviešu draudzi, mācot latviešu skolās, Vasaras vidus-
skolā, kalpojot latviešu tautai.

Kristus augšāmcelšanās cerība lai stiprina jūs, kuri visdziļāk sērojat. No sirds izsaku visdziļāko līdzjūtību 
Tev, Ilga. Kā laulāta dzīves ceļa līdzgaitniece, Tu nesi svētību viņam un viņa kalpošanai! Paldies! Izsaku 
mūsu līdzjūtību arī jums, prāvesta Jāņa bērniem, mazbērniem, mīļai mazmazmeitiņai, ģimenes locekļiem. 
Paldies par to prieku, ko jūs ienesāt viņa dzīvē! Izsaku līdzjūtību ALELDAi, Adelaides draudzei un diako-
nam Ivaram Ozolam, draugiem. Kopā strādājot, jūs pastāvējāt caur daudzām pārmaiņām! Lai Dievs svētī 
turpmāko kalpošanu!

Kā Ilga minēja, prāvests Jānis strauji dzīvoja, strauji mira. Tagad viņš var, neraksturīgi sev, atpūsties, jo 
skrējienu ir pabeidzis un ticību ir turējis. Viņš netērēja laiku, bet dzīvoja apziņā, ka katra stunda ir Dieva 
dota! Katrs mirklis Kristus piešķirts, katrs brīdis Svētā Gara iedvesmots, lai kalpotu tā, ka pat „mazais 
cilvēks” saprastu, cik gan liels tas var kļūt – tik liels, cik sirds, kura mīlestībā un pateicībā Dievam kalpo, 
cilvēkiem tālāk dalot to, ko saņēmis!

Lai Dieva miers Jānim mūžīgā dzīvībā! Lai jums Kristus miers, kas ir augstāks par visu saprašanu! Bet 
to zinām, ka tas spēj dziedināt un svētīt, sēras pamazām pārvēršot pateicībā par tik labu, Dieva piešķirtu – 
pilnīgu dzīvi!

+Lauma

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

Arhibīskape Lauma Zušēvica un prāvests 
Dr. Jānis Priedkalns.
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ATZĪMĒJOT SVĒTO APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA DIENU
Dievkalpojumā Sv. Krusta baznīcā svētdien, 10. jūlijā
Svētrunas fragments

„...Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība“... „Es esmu pasaules gaisma“... „Es esmu la-
bais gans“... „Es esmu dzīvības maize“... „Es esmu durvis“ – saka Tas Kungs Jēzus Kristus. 
Viņš to saka tev un man un visai Cilvēcei.

Kad cilvēka Dvēsele nāk dzīvot uz Zemes, mēs katrs savā veidā un pēc sava aicinājuma, 
savos darbos un visā pārējā – tad viņam un visiem ticīgajiem, kā mēs lasām Evaņģēlijā: „Tas 
Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.“

Ticīgie staro ar lūgšanām par sevi un par tuvāko, uzkrāj garīgās un materiālās vērtības. Uztur garīgā 
tīrībā sevi un savas ģimenes, mīl un sargā Dabu. Viņi ir taisnīgi, laipni, altruistiski un pateicīgi. Viņi 
dod priekšroku kompromisam, taisnīgumam, godīgumam, atklātībai. Ticīgie ir līdzsvaroti, uzņēmīgi un 
drosmīgi. Viņos valda piedošana ienaidniekiem un grēka nožēla. Viņos ir dzīvīguma gars. Tas ir Dieva 
Svētais Gars.

Es domāju, ka šobrīd abi mūsu apustuļi – Sv. Pēteris un Sv. Pāvils – ir jau vairāk nekā cilvēks. Viņi abi 
ir jau augstāk kā cilvēks. Kā par Jēzu tika teikts, kad Viņš nāca dzīvot uz zemes: „Kas DIEVA VEIDĀ 
būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, 
tapdams cilvēkiem līdzīgs.“ (Fil.2:6)

To varam teikt par abiem mūsu apustuļiem. Viņi dzīvoja uz zemes toreiz, sludināja Dieva Vārdu un kā-
dudien atgriezīsies, tāpat kā Bībelē ir teikts par pravieti Eliju, kurš – NĀKS ATKAL, lai turpinātu mūs vadīt 
Patiesības ceļā, kurš visiem ir garum garš ceļš. Jo arī attiecībā uz Jēzu ir sacīts – mēs sagaidām Viņa Otrreizē-
jo Atnākšanu. „Jo, kā zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai, tāds būs Cilvēka Dēls 
Savā dienā.“ (Lk.17:24)

Tad mēs gavilēsim un sveiksim Viņu pilnībā: Oziannna, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna Visaugstākajās 
Debesīs!

Lai piemiņa un pateicība mūsu apustuļiem Sv. Pēterim un Sv. Pāvilam! Lai piemiņa un pateicība visiem 
Tā Kunga apustuļiem un praviešiem un svētajiem visos laikos, kas ar savu mūžu un darbu dod mums spēku, 
svētību un labu padomu mūsu dzīvošanai uz Zemes!

Un kas ir tavs aicinājums un uzdevums, mīļais brāli un māsa, šai dzīvē?

Tavs aicinājums – kā Kristum ticīgais ir – būt tā labā zeme, kas uzņem Dieva Vārdu un nes daudz augļu 
pie savas Dvēseles. Jau šeit un kādudien tur Debesīs un vēl tālākā nākotnē – Jaunajā Pasaulē.

Jo – „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sa-
gatavojis tiem, kas Viņu mīl,“ saka apustulis (I Kor.2). Un „Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav 
atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, 
kāds Viņš ir.“ (Jņ.1.)

Tā ir un paliek mūsu visu svētā daļa šeit un mūžības dienai.

Amen.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
„Draudzes Vēstīm“ Nr.35
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DRAUDZE AICINĀS JAUNU MĀCĪTĀJU
Svētdien, 2022. gada 29. maijā, uz Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes 

(MLELD) ārkārtēju pilnsapulci ieradās vairāk nekā 30 draudzes locekļu, kuriem rūp drau-
dzes nākotne. Pilnsapulcei bija tikai viens svarīgs darba kārtas punkts – pārrunas par jauna 
mācītāja aicināšanu garīgi vadīt draudzi.

Pilnsapulci atklāja draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons un pateicās draudzes locek-
ļiem par interesi un piedalīšanos. Pilnsapulci vadīja priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis, un 
pēc formalitātēm varēja sākties pilnsapulces darbs.

Pēteris Saulītis klātesošiem paskaidroja, ka pēc mācītāja Daiņa Markovska atteikšanos no amata un at-
griešanos Latvijā valde nolēma aicināt dievkalpojumus vadīt viesu mācītājiem, tā dodot baznīcēniem iespēju 
piedalīties vairāku mācītāju vadītajos dievkalpojumos. Kad 2020. gadā izcēlās Covid-19 pandēmija, iespēja 
viesu mācītājiem ierasties no citām pavalstīm stipri samazinājās. Daudzi draudzes locekļi bija arī izteikušies, 
ka ir grūti kristīgi dzīvot, ja draudzei nav savs garīdznieks, pie kā var uzreiz griezties vajadzības gadījumā. 
Tā valde nolēma apskatīt iespēju meklēt pastāvīgu mācītāju. P. Saulītis papildināja, ka arhibīskapei Laumai 
Zušēvicai bija pienākušas ziņas, ka kādreizējā adelaidiete, mācītāja Helga Jansone, pēc ilgu gadu kalpoša-
nas kā latviešu, tā Amerikas luterāņu draudzēs ASV domā par atgriešanos Austrālijā un labprāt kalpotu kādā 
latviešu luterāņu draudzē. Tā MLELD valde nolēma uzsākt sakarus ar mācītāju Jansoni.

Draudzes locekļiem un tautiešiem Melburnā bija iespēja redzēt mācītājas Jansones sagatavotu Reformā-
cijas dievkalpojumu 2021. gadā. Tad mācītāja ziņoja draudzes valdei, ka 2022. gada sākumā būšot Austrā-
lijā, lai tiktos ar ģimeni, un labprāt vadītu dievkalpojumu. Tā draudzes locekļi un citi melburnieši varēja 
piedalīties divos mācītājas Jansones vadītajos dievkalpojumos – vienu februārī un otru – pulkveža Kalpaka 
un Studentu Rotas piemiņas dievkalpojumā martā. Atsauksmes bija ļoti pozitīvas, un valde nolēma turpināt 
sarunas ar iespējamo jauno draudzes ganu.

Pilnsapulces dalībnieki. Runā Dāvids Dārziņš.
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS

Datums Dievkalpojumu 
vada

Draudzes 
vecākie 
kalpo

Apsveicēji
Pie skaņu 
pastipri-
nātāja

Altāri pušķo Virtuvē

Augusts

21. Māc. Raimonds 
Sokolovskis

J. Kārkliņš T. Pindard G. Pindard G. Pindard

21. Māc. Raimonds 
Sokolovskis

Latviešu ciemā

Septembris

11. Māc. Raimonds 
Sokolovskis

J. & M. Ozoli J. Ozols M. Ozola A. Jaster,
B. Ladley

11. Māc. Raimonds 
Sokolovskis

Latviešu ciemā

Oktobris

Latviešu ciemā

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

Pēteris Saulītis tuvāk iepazīstināja klātesošos ar mācītāju Jansoni, paskaidrojot, ka viņa ir dzimusi un 
uzaugusi Adelaidē ļoti latviskā ģimenē. Mācītāja Jansone gribējusi būt mācītāja jau no jaunības un labprāt 
būtu to darījusi Austrālijā, bet Luterāņu baznīca Austrālijā neordinē sieviešu mācītājas, un tā Helga Jansone 
nolēma pārcelties uz ASV un turpināt teoloģijas studijas, kuras sekmīgi nobeidza. Mācītāja Jansone vairāk 
nekā trīsdesmit gadus kalpo kā luterāņu mācītāja ASV gan amerikāņu, gan arī latviešu draudzēs. Mācītāja 
uzaudzinājusi divus dēlus, kuri tagad abi pārcēlušies uz dzīvi Austrālijā. Helgas Jansones vecāki abi arī dzīvo 
Adelaidē, un šo iemeslu dēļ viņa nolēmusi pārcelties atpakaļ uz Austrāliju. Kad radās iespēja atkal kalpot 
latviešu draudzē, Helga Jansone to nopietni apsvēra un nolēma to pieņemt, ja tiktu piedāvāts.

Pilnsapulces dalībniekiem tika paskaidrots, ka citu kandidātu amatam nav, un pēc valdes domām mācī-
tāja Helga Jansone būtu ļoti laba un piemērota mācītāja draudzei.

Tālāk pilnsapulcē tika apsvērts, vai draudze var atļauties pilna laika mācītāju, uz ko valdes atbilde bija 
pozitīva. Tika arī pārrunāti mācītājas iespējamie pienākumi gan Melburnas draudzei un Melburnas latviešu 
sabiedrībai, gan arī sadarbība ar citām latviešu luterāņu draudzēm Austrālijā. Atsauksmes no klātesošiem 
bija ļoti pozitīvas, un, kad nāca pie balsošanas, pilnsapulce vienbalsīgi nolēma, ka jaunās mācītājas amats 
jāpiedāvā mācītājai Helgai Jansonei.

Draudzes valdei tika uzdots turpināt sarunas ar mācītāju ar cerību, ka jau uz šī gada beigām Melburnas 
Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Draudzei būs atkal sava pilna laika mācītāja.

Pēc nepilnas stundas garas pilnsapulces tās dalībnieki atstāja Svēta Krusta baznīcas zāli ar pacilātu ga-
rastāvokli, nevarot sagaidīt to brīdi, kad atkal varēs regulāri nākt uz dievkalpojumiem, kurus vadīs pašu 
mācītāja.

Jānis Kārkliņš

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējās pilnsapulce notiks

svētdien, 2022. gada 28. augustā plkst. 11.00, 40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127.

PILNSAPULCE 2022
Pirms pilnsapulces atklāšanas:

1. Lūgšana,
2. Pilnsapulces atklāšana,
3. Kvoruma apstiprināšana,
4. Balsu skaitītāju vēlēšana.

Darba kārtas apstiprināšana:
1. Pieņemt iepriekšējo pilnsapulču protokolus:

a. gadskārtējās pilnsapulces;
b. ārkārtas pilnsapulces.

2. Pieņemt valdes priekšnieka ziņojumu,
3. Draudzes demogrāfija un draudzes piecgadu nākotne.
4. Pieņemt revidentu ziņojumu,
5. Pieņemt kasiera ziņojumu,  
6. Pieņemt finansiālos pārskatus:

a. bilanci uz 30.06.2022., 
b. ienākumus un izdevumus uz 30.06.2022.,

7. Apstiprināt nodevas 2022./2023. gadam,
8. Apstiprināt budžetu 2022./2023. gadam.

Speciālās rezolūcijas:
1. Pieņemt jaunas Vadlīnijas vai mainīt pašreizējās Vadlīnijas. 
2. Pārņemt Māras Saulītes Kapsētas Fonda pienākumus.

Draudzes valdes amatpersonu vēlēšanas:
1. Priekšnieka,
2. Vicepriekšnieka, 
3. Sekretāra,
4. Kasiera, 
5. Pārējos valdes locekļus. 

Revidentu vēlēšanas:
1. Ievēlēt 2 revidentus plus substitūtu.

 Dažādi jautājumi:
1. Dažādi jautājumi.

Piezīme: Katram finansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir viena balss.

MLELD Valde
2022. gada 10. jūlijā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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DIEVKALPOJUMI

Svētdien, 21. augustā, plkst. 12 dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma – „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.

Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – piano:

Lera Auerbach „Prayer“ vijolei solo,
Johann Sebastians Bahs „Sonāte vijolei un klavierēm Do minorā“
1. Largo – Siciliano, 2. Allegro, 3. Adagio, 4. Allegro.
Sergejs Rahmaņinovs „Vocalise“.

Svētdien, 21. augustā, plkst. 14 dievkalpojums Melburnas Latviešu ciemā.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis.
Kanceles tēma – „Baltijas ceļa“ – 23. augusta, atceres diena.

* * *
Svētdien, 28. augustā, plkst. 11 Sv. Krusta baznīcas zālē

 DRAUDZES PILNSAPULCE.

* * *
Svētdien, 11. septembrī, dievkalpojumi:

plkst. 12 Sv. Krusta baznīcā
plkst. 14 Melburnas Latviešu ciemā.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis. Kanceles tēma – mācītāja izvēle.

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

SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCAS DIEVKALPOJUMI
Mīļā draudze!
Lai mazinātu neskaidrību par dievkalpojumu norisi šī gada pēdējām ceturksnim, valdes ieteikums:
PĀRBAUDIET LAIKRAKSTĀ „LATVIETIS“, PAR DIEVKALPOJUMA NOTURĒŠANU VAI 
ATCELŠANU!
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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AIZVESTO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMĀ
Sprediķis Melburnas Svētā Krusta baznīcā

Pirms nedaudz gadiem, sāku pārlasīt sava tēva me-
muārus, kuros viņš apraksta savas agrās dzīves gaitas Lat-
vijā, īpaši atmiņas par Latvijas Kara skolu. Viņš smalki 
apraksta savas apmācības, praktiskās nodarbības, kā arī 
kara gaitas un pieredzes.

Latvijas Kara skola ne tikai sagatavoja izcilus militā-
rus vīrus, bet arī mācīja viņiem sabiedriskās normas un 
pieklājību. Sevišķi svarīgas bija Kara skolas tradīcijas, kā 

arī dziļa izpratne, ko nozīmē virsnieka gods un stāja. Visam centrā bija šo 
vīru degoša un dziļi patriotiskā mīlestība savai Tēvzemei.

Kad pārtulkoju tēva rakstus angļu valodā. Viss, ko lasīju pa viņa 
piedzīvojumiem šajā grūtajā dzīves posmā, mani ļoti nomāca, jo zināju, 
kāds gala iznākums būs šim dzīves stāstam. Visas ievērojamās un skais-
tās Kara skolas tradīcijas izzuda ar Latvijas aprīšanu no nežēlīgā apspie-
dēja, kuram nebija rūpes par mūsu tautas vēsturi, kultūru un cerībām.

Sveša vara, kurai nebija un nav nekas kopīgs ar latviešiem (nedz kultūra, 
tautsaimniecība, politika, morālā nostāja vai garīgums), uzskatīja, ka viņa ir 
pārāka par Latviju un latviešiem visādā ziņā, bet īpaši ideoloģijā. Viņi sagai-
dīja, ka Latvija un latvieši būs ļoti pateicīgi, ka iekļauti Padomju Savienībā.

Un šis pats notiek šodien Ukrainā.
Nedomāju, ka Latvijas iedzīvotāji tajā laikā varēja iedomāties, ka šis gads 

vēsturē būs atzīmēts kā Baigais gads. Kara skolas absolventi liktenīgajā 1939. gada rudenī svinēja izlaidumu ar 
cēlām ceremonijām un skaistiem svētkiem, saņemot virsnieka zobenu no Kara ministra ģenerāļa Baloža.

Virsnieku aresti sākās ar boļševiku ierašanos un turpinājās līdz 1941. gadam, kulminējot ar izvešanām 
naktī no 13. uz 14. jūniju. Lielāka daļa virsnieki, kuri tika arestēti un izsūtīti, bija jaunie, tikko Kara skolu 
beigušie, jo viņi izrādīja dedzīgu nacionālismu.

Baigajā gadā neviens no strādniekiem līdz pat valsts augstākajām amatpersonām nebija aizsargāts no 
ļaunuma, briesmām un cilvēku iznīcināšanas metodēm. Noteikti, pēc šāda terora ļaudis gaidīja izglābšanu, 
neskatoties no kurienes tā nāktu.

Latvijas Kara skolas devīze bija – Latvijai dzīvot, par Latviju mirt. Šī devīze tika realizēta ar tā saucamā 
Latviešu leģiona izveidošanu. Arī mans tēvs bija Deviņpadsmitā divīzijā.

Kā jau mēs visi ļoti labi zinām, ar Otrā pasaules kara beigām mūsu mīļā Latvija nonāca zem stingras 
Padomju varas.

Šeit Austrālijā, mēs ik gadus pieminējām Aizvesto piemiņas dienu bez vismazākās nojautas, ka mūsu tau-
tieši dzimtenē turpināja dzīvot ar neatlaidīgo teroru zem Padomju jūga. Vairākums no mums tajā laikā neko 
nezināja par vēl lielāku izvesto skaitu 1949. gada martā.

Vēl atminos, kā kad jauns puika gāju vecākiem līdzi uz Adelaides Pilsētas namu, lai piedalītos gadskārtējā 
Aizvesto piemiņas dienas sarīkojumā, kur kāds vecāks cilvēks, ar nezināmu uz daudz lappusēm ar piezīmēm, 
deva runu lauzītā angļu valodā. Mazam bērnam taču tas viss bija nesaprotams. Tomēr no tēva kara pieredzes 
rakstiem un stāstiem iemācījos daudz no vēsturiskajiem notikumiem Latvijā Otrā pasaules Kara laikā.

Izliekas, ka katru gadu šīs piemiņas dienas apmeklētāju skaits paliek arvien mazāks. Baigā gada briesmas 
mana paaudze nevar pilnībā saprast un just līdzi. Atmiņas pagriežas pie Latviešu skolas apmeklēšanas, kur 
kāda vecāka kundze lasīja klasei stāstu par Latviju un birdināja asaras.

Visai klasei bija neērta sajūta, un sēdējām, klusumā samulsuši. Pēc stundām mēs uzdrošinājāmies teikt – 
viņa jau vienmēr raud, jo nesapratām un neizpratām šīs skolotājas atmiņas un to iespaidu tāpēc, ka nebijām 
paši pārdzīvojoši. Tādēļ arī labākais, ko mēs varam sagaidīt no mūsu bērniem un bērnu bērniem, ir ka viņiem 
rodas kaut kāda saistība ar latvietību un savām etniskajām saknēm no tā, ko mēs viņiem stāstām un mācām.

Pirms četriem gadiem aizvedām mūsu dēlu Markusu uz Latviju. Šīs bija viņa pirmais apciemojums. 
Viņam ļoti patika un pirms diviem gadiem cerējām atkal braukt, bet, protams, COVID izplatīšanās izjauca 

Māc. Valdis Andersons Svētā 
Krusta baznīcā.
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visus plānus. Man jāsaka, ka dēls saprot ka viņš atšķiras no citiem Austrālijā, jo viņš ir latvietis.
To pašu redzam arī mūsu jauniešos, kuri iesaistās latviešu sabiedrībā un kultūrā.
Kaut arī jaunatne varbūt neapzinās visu, ko mūsu vecāki un vecvecāki piedzīvoja, nedz arī tie, kuri cieta 

zem tumšā un varmācīgā Padomju jūga tūkstoš deviņsimt četrdesmitajos un Padomju okupācijas gados, 
viņiem tomēr ir sajūta, ka viņi pieder un ir latvieši!

Līdzīgi tam ir ar kristietību – mums ir tā klusā pārliecība, ka jebkādā situācijā nonākam savā mūžā, Dievs 
ir kopā ar mums.

Mēs, latviešu tauta, zinām, ka Dievs ir vienmēr bijis un turpina būt pie mums. Tas atspoguļots mūsu 
valsts himnā, kuru dziedam kā lūgšanu – Dievs, svētī Latviju!

BET,
Baigā gadā un masveidīgās aizvešanas 1949. gadā, kā arī pa garajiem okupācijas gadiem, būtu bijis viegli 

jautāt: „Kur Tu esi, Dievs?“
Varu atcerēties, ka mums, trimdā dzīvojošiem, nebija atļauta jebkāda saistība ar Padomju Latviju. Pat atminos, ka 

mamma atteicās lasīt mums ar māsu no pasaku grāmatas, kuru bijām saņēmuši kā dāvanu no tēva māsām Latvijā.
Tie tumšie un varmācīgie notikumi Latvijā tūkstoš deviņsimt četrdesmitajos gados tika milzīgi aizēnoti 

ar to, kas notika nacisma Vācijā. Kino un televīzijas raidījumi nepārtraukti attēloja vāciešus ļoti negatīvā 
gaismā, bet par krievu noziegumiem – nekā.

Tieši pēc notikumiem tajā baigajā naktī 1941. gada jūnijā un visus garos Padomju okupācijas gadus, vai 
mēs kādreiz nejautājām: kur tad Dievs ir visā šajā lietā?

Vai neesam kādreiz domājuši, ka Dievs ir attālinājies no mums? Ka Dievs ir aizmirsis par mums? Ka Dievs nav 
iesaistījies mūsu dzīvē? Vai esiet kādreiz nodomājuši, vai Dievs vispār rūpējās par mani? Laiku no laikam noteikti 
esam visi šādi domājuši. Mēs varam justies, ka Dievs ir mūs pametis, ka viņš ir tālu prom un neizjūt mūsu sāpes.
• Viens no lielākiem izaicinājumiem kristiešiem ir, kam lai ticam: mūsu jūtām un emocijām?

VAI
• Dieva vārdam?

Dieva vārds Vēstulē Ebrejiem 13. nodaļā, 5. pantā saka: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Šie vārdi mums 
dod cerību visos apstākļos. Patiesi, Dievs rūpējās par mums stāvot līdzās katru dienu. Viņš mūs vada, ēdina un 
Viņā rod mums atpūtu. Viņš pats mums atjauno mūsu dvēseles kad esam noguruši un spēks ir zudis. Viņa vārdā 
viņš pats mūs ved par taisnīguma ceļiem, lai mēs varētu nest tam slavu un godu. Šis ir tas pats Dievs, kurš stāvējis 
klāt un izvedis latviešu tautu caur visām vētrām, kuras piedzīvotas 20. gadsimtā, un turpinās mūs vest nākotnē.
• Tas pats Dievs kurš bija kopā ar mums, kad ieguvām brīvību 1918. gadā.
• Tas pats Dievs, kurš bija kopā ar mums cauri Ulmaņa laikiem.
• Dievs, kurš redzēja, ka viņa cilvēkbērni tika varmācīgi iekļauti Padomju Savienībā.
• Tas pats Dievs, kurš cieta kopā ar mums Baigajā gadā.
• Tas Dievs, kurš vēroja, kā mēs svinējām, kad Padomju armija tika izdzīta no valsts agrajos četrdesmitajos gados.
• Dievs, kurš raudāja ar mums, kad Padomju vara sāka atkal valdīt Otrā pasaules kara beigās.
• Kungs Dievs, kurš spēcināja tos, kuri dzīvoja zem okupācijas jūga.
• Tas pats Dievs, kurš palīdzēja tiem, kuri uzsāka jaunu dzīvi trimdā.
• Mūsu Dievs, kurš deva spēku un izturību tiem, kuri cīnījās par neatkarības atjaunošanu bīstamajā Bari-

kāžu laikā Rīgā.
• Tas pats Dievs, kurš izprot un saprot mūsu bažas par Krievijas ilgtermiņ plāniem.
• Un tas Dievs, kurš skumst, kad mēs novēršam savas acis no Viņa.

Šodienas lasījumā no 137. psalma dzirdējām par Dieva bērniem, kurus sveša vara bija turējusi gūstā.
1. Viņi raudāja, kad pieminēja savu tēvzemi; tieši tāpat kā skolotāja, kura mums stāstīja savu stāstu Latviešu skolā.
2. Gūsta uzraugi un nomācēji pieprasīja, lai dzied līksmas dziesmas; tieši tāpat kā no mūsu tautiešiem sagaidīja 

un pieprasīja prieka pilnas sejas, kad bija jāierodas sarīkojumos, kurus Padomju varas vīri bija noorganizējuši.
3. Tautieši nezināja, kā viņi varēs dziedāt Dieva dziesmas zem okupantu varas, bet viņi tomēr dziedāja, 

tiekoties baznīcās un klusām nepakļāvās, zinādami, ka viņu ticība Dievā viņus uzturēs.



Draudzes Vēstis 12 Nr. 35

MELBURNAS EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES DIBINĀŠANA
1951. gada 8. aprīlis uzskatāms par Melburnas ev. lut. latv. Draudzes dibināšanas dienu
Turpinājums. Sākumu skat. „Draudzes Vēstīs“ Nr. 30, Nr.31, Nr.32, Nr.33 un Nr.34.

BĒRNU VASARAS NOMETNES
Jau vienpadsmit gadus mūsu draudzes lauku īpašumā Sprīdīšos ir notikušas bērnu vasaras nometnes. Mēs 

esam pulcinājuši savus bērnus, lai audzinātu viņus kristīgā un latviskā garā. Ik gadus nometņotāju skaits ir 
audzis, un pēdējos gados nometnē pulcējas jau ap 120 bērni. Mūsu draudzes mācītājs, prāvests A. Grosbachs 
ir Sprīdīšu nometņu sirds un dvēsele. Viņš bija tas, kas uzsāka šīs vasaras nometnes un visus vienpadsmit gadus 
ir bijis to vadītājs, rūpējoties kā par nometnes idejisko, tā arī par saimniecisko pusi. Bez tam viņš gādā par 
nometņotāju reliģisko audzināšanu, noturot ik dienas ticības mācības stundas, kā arī rīta un vakara svētbrīžus.

Bērnu tiešā audzināšana un uzskatīšana ir nometnes priekšnieka rokās, kuri gadu gaitās ir mainījušies. Pirmais 
priekšnieks bija Jūlijs Medenis, tam sekoja Viktors Bendrups, Ludvigs Everts un pēdējos piecos gados Gunārs 
Drulle. Ikkatrs no nometnes priekšniekiem ir atstājis nometnēs kaut ko no savām idejām, un tā darbs gadu no gada 
ir kļuvis plašāks un pilnīgāks. Līdzās vadītājam un priekšniekam ir sakomplektēts skolotāju un palīgskolotāju štats. 
Viņi dzīvo teltīs kopā ar bērniem, un viņu darbu nevar vien pietiekami augstu novērtēt. Lai lielo saimi apkoptu un 
paēdinātu, strādā saimnieces un saimnieki, pavadot karstās vasaras dienas vēl karstākā virtuvē. Visi darbinieki strā-

dā bez atlīdzības, un tādēļ viņu darbs 
ir nenovērtējams kā pašaizliedzīgs un 

Pats to piedzīvoju vēl padomju laikos, kad apmeklēju dievkalpojumu Mateju draudzes baptistu baznīcā, lūdzot 
Dievu kopā ar kristiešiem, kuriem visa dievkalpojuma laikā uzmanība bija tikai saistīta ar būšanu Dieva priekšā.

Vienalga, kādas pārbaudes, grūtības un izaicinājumi, ar kuriem nāksies mums saskarties, Dievs mums 
sola, ka Viņa plāns priekš mums, dos cerību un gaišu nākotni. Dieva vārds šodienas evaņģēlija lasījumā saka: 
„ikvienam, kas raugās uz Dēlu un Viņam tic, būs mūžīgā dzīvība.”

Bībeles cerība ir realitāte un ne tikai sajūta. Bībeles cerība nenes šaubas. Bībeles cerība ir drošs pamats, uz 
kura varam savas dzīves veidot, ticot, ka Dievs vienmēr tura savus solījumus. Cerība vai pārliecība var būt 
mūsu, kad mēs ticam šiem vārdiem: „Tas kurš tic Manī, tam būs mūžīga dzīvošana.“

Pieņemot mūžīgās dzīvošanas dāvanu, norāda, ka mūsu cerībai vairs nav šaubu, bet ir drošs pamats Dieva vār-
dā, Dieva visumā un mūsu Kunga un Jēzus Kristus paveiktiem darbiem. Šī ir tā cerība, kuru mēs kā latvieši nesam.

Un lai cerības Dievs piepilda jūs ar visu prieku un mieru, kad jūs viņam uzticaties, lai jūs varētu pārpildīt 
cerība ar Svēta Gara spēku. Āmen.

Māc. Valdis Andersons
Svētdien, 2022.g. 12. jūnijā, Melburnā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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augstvērtīgs upuris mūsu bērnu labā.
Pats sākums Sprīdīšu nometnēm bija grūts. Jo nebija vēl visas tās ērtības, kādas tās redzam šodien. Pirmo gadu 

ēdienu reizēs galdi bija klāti zem klajas debess, otrajā gadā šai vietai jau bija pārklājs, bet sākot ar trešo gadu, ēšana 
varēja notikt ērtajā un izdaiļotajā nometnes zālē. Gulēšana gan bērniem visus gadus notikusi teltīs. Nometnes saime 
šeit nevēlas nekādas moderni ierīkotas mājvietas, jo dzīve teltīs ir interesanta pārmaiņa, kas aizrauj kā jaunākos, tā 
arī vecākos. Šim nolūkam kalpo 14 teltis. Katru dienu notiek telšu apskate, un starp teltīm notiek sacensības tīrībā 
un kārtībā.

Bez reliģiskās audzināšanas no tiek arī latviskā audzināšana. Bērniem māca gan reliģiskas, gan patriotis-
kas, gan arī tautas dziesmas un rotaļas. Skolotāji rūpējas, lai iemācītu arī dzejoļus un dramatizējumus, jo ar 
to bērni iemācās latviešu valodu. Īpašas skolotājas māca arī tautas dejas.

Trešais nodarbības veids ir sports. Mums ir laimējies piesaistīt spējīgu sporta vadītāju – Augustu Rei-
mani. Sports visiem patīk. Kad notiek sporta nodarbības, tad visa nometne ir kustības pilna. Tur spēlē 
basketbolu, volejbolu, lec pāri bukam, vingro, skrien, un viss tas notiek vienā un tai pašā laikā. Rīkojam arī 
turnīrus volejbolā un basketbolā, kur sacenšas pašu nometņotāju komandas.

Viens no patīkamākajiem sporta veidiem ir peldēšanās. Tā notiek katru dienu divas vai trīs reizes ezera 
peldētavā, kas no Sprīdīšiem ir tikai 3-4 minūšu gājienā. Austrālijas karstajā vasarā to arī var labi saprast. 
Rīkojam arī sacensības peldēšanā.

Vislielākās rūpes pieliekam, lai izpildītu nometnes galveno noteikumu par latviešu valodas lietošanu. Pēdējos ga-
dos nemitīgi jāaizrāda, lai runā latviski, jo, pašiem nemanot, bērni to aizmirst. Visas nodarbības koncentrējas ap šo 
punktu. Kā īpatnēju nodarbību var minēt šķēršļu gājienus. Ar tiem var patīkam veidā dot zināšanas par mūsu kul-
tūras bagātībām. Šķēršļu gājieniem kā fabulu izvēlamies kādu no mūsu literatūras pazīstamākajiem darbiem. Pirms 
šķēršļu gājiena vienmēr sniedzam īsu priekšlasījumu un ar darbu iepazīstinām. Šķēršļu gājienā, kas notiek sacensību 
veidā starp teltīm, bērni iedzīvojas paši varoņu lomās, un tā iemācās un atceras šo literatūras darbu. Kā fabulu esam 
izmantojuši Annas Brigaderes „Sprīdīti“, „Maiju un Paiju“, „Lolitas brīnumputnu“, Pumpura „Lāčplēsi“, Raiņa 
„Zelta zirgu“, „Induli un Āriju“ u.c. darbus. Sacensībās vērā ņem ne tikai zināšanas, bet arī gājiena sarunas. Mežā 
krūmos sēd apslēpti posteņi, kas klausās, vai bērni runā latviski. Tās ir bērniem pazīstamās „acis un ausis“ mežā.

Katru vasaru Sprīdīšu robežās meža malā notiek ugunskurs, pie kura uzstājas bērni ar saviem priekš-
nesumiem, ko pa dienas laiku palīdz sagatavot skolotājas. Šeit jāpiemin čaklās ilggadīgās skolotājas Alma 
Neilande un Hermīne Ķiploka ar savām palīdzēm. Ar šiem priekšnesumiem, kur dzied, uzved īsus drama-
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tizējumus vai humora pilnas sarunas, atkal var panākt latviešu valodas nostiprināšanu.
Nometnē ik dienas izdodam savu sienas avīzi, kur interesantākie nometnes notikumi tiek pasniegti zīmē-

jumos un fotogrāfijās ar īsiem paskaidrojumiem latviešu valodā. Bērni šo dienas avīzi labprāt lasa, to saprot, 
un tā visiem patīk. Mazie reportieri vienmēr piegādā jaunākās ziņas avīzes redakcijai. Parastu tie ir jocīgi 
notikumi, par ko varam kopīgi pasmieties.

Stāsts par Sprīdīšiem nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu arī mūsu izpriecas. Galvenā no tām ir nometnes 
masku balle. Tāda masku balle, kādu noturam Sprīdīšos, nekur nenotiek. Gājienā ierodas Sprīdīšu karalis ar 
savu svītu, tērpies purpura mētelī un kroni galvā, un balli atklāj ar humoristisku uzrunu. Bērni ir tērpušies 
pašu izdomātos kostīmos, ko pagatavojuši no līdzpaņemtām drēbēm. Visi pārvērtušies līdz nepazīšanai. Ir 
princeses, havajietes, nēģerietes, spānietes, ir čigāni, laupītāji, prinči, ir kaķi, zaķi un visdažādākie zvēri. Pēc 
karaļa uzrunas sākas priekšnesumi un rotaļas lielajā nometnes zālē.

Nometne parasti ilgst 11 dienas. Esam pārliecinājušies, ka tas ir maksimāli ilgākais laiks, kad saglabājas labsajū-
ta kāš bērnos, tā skolotājos. Noslēgumā dienas priekšvakarā notiek lielais ugunskurs ar bagātu un izmeklētu prog-
rammu. Uz to ierodas ciemiņi no Melburnas un apkārtējām pilsētām, jo šie ugunskuri visiem ļoti patīk. Daudzas 
ģimenes paliek pa nakti, uzceļot sev ap Sprīdīšiem teltis, jo otra diena ir galvenā diena. Visos ugunskuros un visā 
nometnes dzīvē ļoti liela nozīme ir elektriķim. Visus vienpadsmit gadus mūsu vidū šo darbu ir veicis Uldis Ozoliņš, 
ievelkot teltīs elektrību un dodot ar prožektoriem apgaismojumu ugunskuru priekšnesumiem. Atpūtas brīžos pa 
skaļruni viņš raida skaņu lentē visas pazīstamākās latviešu dziesmas. Tādēļ arī Uldi Ozoliņu visi mīlē un ciena.

Nometnes noslēguma diena vienmēr ir svētdiena, kur priekšpusdienā nometnes laukumā notiek brīvda-
bas dievkalpojums un pēcpusdienā bērnu priekšnesumi. Šai dienā visa nometnes saime ir tērpusies baltās 
sporta drēbēs, uzejot uz laukuma gājienā ar mācītāju un nometnes priekšnieku priekšgalā. Uz šo notikumu 
ir sabraukuši atkal daži simti ciemiņu. Dievkalpojumu kuplina bērnu koris un piemērotas deklamācijas. Pēc 
pusdienu pārtraukuma no jauna visi sanāk nometnes laukumā. Sākas bērnu priekšnesumi, kas ir tik bagātīgi 
un vispusīgi ar kora dziesmām, deklamācijām, uzvedumiem, sporta demonstrējumiem un tautas dejām, ka 
tie aizņem pilnas 1,5 stundas. Pēc tam notiek telšu godalgošana par kārtību un tīrību, nometnes vadītāja 
pārskats un beidzot nometnes slēgšanas akts. Nolaižas karogi laukuma mastos. Ap Latvijas karogu sapulcē-
jusies, bērnu saime dod svinīgu solījumu Latvijai un karogam. Nometne ir noslēgusies.

G. Drulle,
nometnes priekšnieks

No Melburnas ev. lut. latviešu draudzes izdevuma „Draudzes gadi 1951–1971“
Turpinājums „Draudzes Vēstīs“ Nr. 36.

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

Mūžībā devies Prāvests

Dr. JĀNIS PRIEDKALNS
Dzimis 1934. gada 28. martā Bārbelē, Latvijā.

Miris 2022. gada 14. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats.
Līdz beigsies mūža gadi, un gaišs būs skats.

Draudzes līdzjūtība piederīgajiem.
Mīļā piemiņā paturēs Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.

✝
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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 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 priekšnieka vietnieks
Deputy Chairman
Pēteris Saulītis

e-pasts: psaulitis@hotmail.com Mob. 0419 914 491

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

Valdes locekle 
Committee Member
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 AKREDITĒTIE GARĪDZNIEKI UN SELEBRANTI
Melburnā:
 māc. Aldis Elberts pasaldi85@gmail.com mob. 0405 188 481
 selebrante Ruta Druva ruth.druva@monash.edu mob. 0406 592 136
 selebrante Iveta Laine iveta_lainis@hotmail.com mob. 0421 018 063
 selebrants Pēteris Saulītis   psaulitis@hotmail.com mob. 0419 914 491

Sidnejā:
 māc. Colvin McPherson pastor@sydneylatvianchurch.org.au mob. 0412 024 476
 māc. Raimonds Sokolovskis s.sraimis@gmail.com mob. 0438 301 512

Adelaidē:
 prāv. Jānis Priedkalns jpuika@bigpond.com 08 8379 6983
 māc. Valdis Andersons Valdis.Andersons@lca.org.au mob. 0477 033 230
 māc. Guntars Baikovs guntars.baikovs@gmail.com mob. 0407 281 333
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Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 35.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.

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

Svētdien, 28. augustā, plkst. 11.00

Draudzes pilnsapulce
Svētā Krusta baznīcas zālē

Dievkalpojumsarmuzikāliem priekšnesumiem
Svētdien, 21. augustā, plkst. 12.00

Svētā Krusta baznīcā


