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Nr. 476          2010. g. septembris, oktobris, novembris 
 

KRISTUS LIECINIEKI 
„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani 
liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules 
galam.”   Ap.darb.1:8 
 

Dzīvē piedzīvojam brīžus kad paceļas jautājums – kāpēc mēs īsti dzīvojam un kas 
ir mūsu dzīves uzdevums?  Patiesu atbildi šim jautājumam varam atrast tikai Dieva  
Vārdā – Bībelē. 

Ja mēs atzīstam Jēzu Kristu par savu Pestītāju, ja piederam Viņam un  saucam 
sevi par kristiešiem, tad mūsu galvenais dzīves uzdevums ir būt par Kristus lieciniekiem. 
Liecināt par Jēzu, par Viņa  zemes dzīves uzdevumu -  ka Viņš ir nācis, lai atpestītu mūs 
no grēka un nāves varas, lai izrautu mūs no tumsības pasaules, un ievestu mūs Savā 
Tēva valstībā. Kā atdzimušiem kristiešiem tad mūsu īstā piederība vairs nav šinī pasaulē, 
bet „ Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu 
Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar 
spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.” (3:20)  

Ja esam atdzimuši kristieši tad mūsu dzīve pieder Kristum. Mēs savu „ES”  līdz ar 
Kristu esam krustā  situši un varam līdz ar apustuli Pāvilu liecināt – „Līdz ar Kristu esmu 
krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet cik es tagad dzīvoju 
miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par 
mani.”(Gal. 2:20)  

Kā varam būt sekmīgi savā uzdevumā būt par Kristus lieciniekiem? Mēs taču visi 
neesam mācītāji! Labu liecību dodam ar savu dzīvi. Dzīvi kas Viņu godina, mūsu vārdos, 
darbos, domās, izturēšanās utt. Dzīvot izpildot visaugstāko bausli ko pats Jēzus mums 
mācīja:“Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai 
arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums 
būs mīlestība savā starpā." (Jāņa 13:34-35)  Bet tas nav viegli izdarāms.  Mēs visi 
esam grēcinieki un mūsu dabīgā tendence ir  Dievam pretoties. Bieži cenšamies darīt 
labu, bet neizdodas, jo mēģinām dzīvot dzīvi savā spēkā un savā gudrībā. Bet ar to  
nekur tālu netiekam, jo mūsu spēks ir ierobežots. Tāpēc mums par palīgu Dievs ir sūtījis 
Svēto Garu. Kad piedzimstam no augšienes, Svētais Gars uzņem mājas vietu mūsu sirdī. 
Viņš mūs paskubina un mudina iet pa pareizo ceļu, bet nekad neuzspiež savu gribu. 
Izvēle vienmēr paliek mūsu. Ja Viņu ignorējam, esam zaudētāji. Turpretim, ja 
iepazīstamies ar Viņu, Viņu cienām, un Viņu uzklausām, tad mūsos iedarbojas milzīgs 
spēks. Jāņa 1. vēstulē, par Svētā Gara spēku, Jānis atgādina saviem ticības brāļiem: 
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„Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, 
nekā tas, kas ir pasaulē.” (1.Jāņa 4:4)  Nekas nav spēcīgāks par Svēto Garu, jo Svētais 
Gars ir pats Dievs, trešais loceklis Svētā Trīsvienībā. Sekot Svētā Gara vadībai prasa 
mums atteikties no savas patmīlības, no sava pašlepnuma – nogalināt savu “es” un 
ikdienas sev atgadināt  „bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” 
 Varbūt sen mums ir aizmirsusies mūsu iesvētības diena, kad devām svētu solījumu 
Dievu mīlet un dzīvot dzīvi, kas Viņu godina. Varbūt esam tālu aizslīdējuši no Viņa 
projām. Ja tas tā ir, Jēzus aicina mūs atgriezties. Ja no sirds savus grēkus nožēlojam, un 
sirds durvis Viņam atveram, Viņš piedos. Tad Svētais Gars uzņems mājas vietu mūsu 
sirdī un ar Svētā Gara palīdzību sāksim dzīvot īstu patiesu dzīvi. Tikai tad spēsim būt labi 
Kristus liecinieki. Atradīsim, ka piepildīsies Jēzus vārdi: „Bet jūs dabūsit spēku, kad 
Svētais Gars būs nācis par jums, un būsit Mani liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā 
Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam.” 

Prāv.Colvin MacPherson 
 

============================== 
 

TRĪS VĀRDI, KAS TICĪBĀ PIEPILDĀS! 
,,Lūdziet, tad jums taps dots;meklējiet, tad jūs atradīsit;klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo 

ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.’’ 
(Mt.7:7-8) 

Mēs katrs ilgojamies pēc īstas mīlestības, sapratnes, piedošanas un atbalsta! Bieži 
vien mēs neapzināmies, ka visas šīs dāvanas tiek dotas no Dieva bezgalīgās mīlestības! 
Vienīgi Dievs mums dod katram to, ko neviens cits un nekas nevar dot. Dievs vienmēr 
visus savus apsolījumus tur un piepilda! Tas Kungs mums dod Sevi un visas svētības 
Viņa Vārdā un Sakramentā, bet, visu varam saņemt tikai ticībā! Vienmēr un visur! Visās 
vietās un lietās! Ticībā! 
 ,,Lūdziet, tad jums taps dots!’’ Dievs aicina un māca mūs uzticēties Viņam lielās un 
mazās lietās, visās lietās! Dievam nekas nav neiespējams, bet Viņš sagaida mūsu ticību. 
Lūgšana nav tukša, bezjēdzīga parunāšanās vai Dieva pierunāšana un žēlošanās, bet 
gan godīgas attiecības ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu, Kurš saviem bērniem ir visas lietas 
sagatavojis! 

Kādreiz nevajag nemaz tik daudz, lai lietas un notikumi mūsu dzīvē mainītos mums 
labvēlīgi un svētīgi! Protams, ir lietas, kas nenotiek vienā mirklī, tā kā mēs to vēlētos, bet 
gan Dieva noteiktajā laikā un kārtībā! Mēs bieži esam piedzīvojuši, ka tad, kad šķiet ir 
pārāk grūti vai pārāk daudz uzlikts mūsu plecos, ja mēs sākam šo ,,smago vezumu’’ celt-
lūgšanā, nākt pie Tā Kunga, tad atklājam (gandrīz vienmēr kā pārsteigumu), ka ticībā to 
kopīgi ar Dievu varam pacelt! 

,,Meklējiet, tad jūs atradīsit!’’ Tikai pareizā virzienā un veidā mums ir iespēja 
atrast! Mēs bieži brīnāmies, ka viss ir ticis darīts, bet meklētais (cerētais, labi plānotais un 
izdomātais) nav atrasts. Ja mēs ar saviem spēkiem un aprēķiniem gribam atrast, tad 
visbiežāk, tā arī neatradīsim. Dievs aicina kopā ar Viņu meklēt ticībā! Tad mēs nekad 
nebūsim ,,tukšinieki.’’ Dievs nekad mums neiesaka meklēt kaut ko uz labu laimi, bet 
sniedz Savu roku ar visiem resursiem, kas ir vairāk nekā mēs varam izprast. Ja mēs no 
visas sirds neatlaidīgi un ticīgi meklēsim Viņa Vaigu, Viņš arī visas lietas mums piešķirs! 
Mēs par Dievu maz zinām tāpēc, ka maz meklējam! 

,,Klaudziniet, tad jums taps atvērts!’’ Klaudziniet kopā ar Dievu, tad Jums taps 
atvērts (atklāts, apskaidrots un apgaismots), tas, kas bez Viņa nav iespējams! 

Dievs aicina mūs uzdrošināties ticībā iet un kalpot arī tur un tad, kad to cilvēciski 
spriežot, nebūtu vērts darīt. Ticība spēj visas lietas. Ticība pārspēj mūsu nedrošību, 
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šaubas un bailes! Ticība nav sev iestāstīšanas mirkļi vai labā noskaņojuma stāvokļi, bet 
pilnīga staigāšana kopā ar Mūžīgo Dievu, vienmēr un visur! Vienmēr atcerēsimies, ka Tas 
Kungs ir dzīvs un Varens visās lietās un vietās! 

Lai Tas Kungs mūs māca lietot šīs trīs lietas, kas nav tikai trīs lietas, bet gan, 
mūsu bagātība ar ko mēs varam paši būt bagāti un dot šīs bagātības tālāk citiem! 

Mācītājs Dainis Markovskis 
 

============================== 
 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS 
UN ATKAL AINA MAINĀS! 

Mīļš sveiciens visiem! 
Tuvojas pavasaris un gadskārtējā pilnsapulce. 
Ir daudz kas mainījies un cits ir palicis kā bija. Starplaikā esam atvadījušies no vairākiem 
draudzes locekļiem, to starpā no mana drauga, agrākā draudzes priekšnieka Gunāra 
Drulles. Tie visi ir Dieva mierā. 
Parasti esmu optimists, bet tagad dažreiz nezinu vai glāze ir puspilna, vai arī pustukša. 
Nav pilnīgi rimuši pārmetumi tiem, kuri strādā draudzes druvā, un nemieri arī vēl nav 
rimuši. Vēl senais pērkons dūc.  
MAK 
Patreiz pie mums viesojas mācītājs Dainis Markovskis, un septembra sākumā gaidām 
ciemos vēl nākošo kandidātu, prāvestu Modri Īvānu. 
Šodien biju dievkalpojumā, otrais Sv. Krusta baznīcā, ko vadīja mācītājs Dainis 
Markovskis. Svētruna par kristīgo ceļu man dziļi iespaidoja. Bija arī ļoti patīkami klausīties 
Daiņa skanīgo tenora balsi, it sevišķi mums vēlētā atvadu dziesmas solo dievkalpojuma 
beigās. Tāpat zīmīgi bija Kalvja Jaunalkšņa nolasītā vēsts: Pāvila vēstule kolosiešiem 3: 
1-14. 
Tagad esmu pārliecināts, ka glāze ir vēl puspilna. 
Dainis Markovskis būs noturējis piecus dievkalpojumus (pirmo kopā ar mācītāju Māru 
Saulīti) un svētbrīžus Sv. Krusta baznīcā un arī latviešu ciemā un Džilongā. Viņš arī 
vairākkārt apciemoja vecos ļaudis ciemā un arī slimnīcās. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Māc. Dainis Markovskis un māc Māra Saulīte 
Piedalījies arī kora mēģinājumā, apmeklējis sestdienas skolu, vairākkārt ir intervēts 
latviešu vietējā presē un vispār iepazinies ar latviešu sabiedrību un apkārtni. 
Paldies Dainim par kristīgo darbu, novēlam viņam Dieva svētību arī turpmāk. 
Paldies mācītājai Mārai Saulītei par dievkalpojuma vadīšanu. 
Sirsnīgs paldies arī visiem tiem draudzes darbiniekiem, kas parasti izpalīdz (usual 
suspects!) ar darbiem un arī šoreiz lieliski rūpējās par Daini, lai viņu iepazīstinātu ar 
draudzi, latviešu sabiedrību un apkārtni. 
Kalvis Jaunalksnis, kā vienmēr cītīgi un ar lielu prasmi piestrādā un pilda dažādus 
uzdevumus, gan draudzē, gan sabiedrībā. Liels paldies arī viņam. 
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Ziņojumi 
Nedēļā uz 19. jūliju, bija notikusi ielaušanās baznīcā; tika uzlauztas durvis uz mācītāja 
istabu un apakšā zālē abi bibliotēkas skapīši. Cik varējām konstatēt, nekas nav paņemts. 
Izsaucu policiju (Kew stacija) un viņi mums atsūtīs ziņojumu. Aizdomas ir, ka kādas āra 
durvis bija nejauši atstātas neaizvērtas  
Aivaram Brunam, kas ar Benitu tikko bija atgriezušies no atvaļinājuma, būs atkal lieks 
darbs. 
Laipni lūdzam vadītājus, zāles lietotājus, pamest acis apkārt pirms paraksta grāmatu un 
raudzīties, lai visas durvis būtu noslēgtas. 
Kapsēta 
Fawknera kapu pārvalde atkal bija pieprasījusi, caur Jensena biroju, maksu par kapa 
vietu nelaiķa Gunāra Drulles apbedīšanai. Es Jensenam lieku reizi norādīju, ka šī vieta 
un arī citas, tika savā laikā nopirktas draudzes īpašumā. 
Daina Rumberga kundze man ziņoja, ka esot vēl atrasti dokumenti starp nelaiķa prāvesta 
Grosbacha papīriem; tos viņa mums nodošot. 
Starplaikā Aivars Bruns, kas jau tik daudz ir darījis, nokopēs attiecīgos ierakstus vecās 
Draudzes Vēstīs, lai orģinālus varam atgriezt bibliotēkai. 
Uzaicinu visus draudzes locekļus pēc iespējas piedalīties gadskārtējā pilnsapulcē 
svētdien 12. septembrī plkst. 11.00 (pēc dievkalpojuma) . Nāciet ar ierosinājumiem un 
uzstādiet kandidātus draudzes darbiniekiem. Daži no mums jau kalpo vairāk nekā desmit 
gadus.  
Lūdzu arī nokārtojiet draudzes nodevas par tekošo gadu, vismaz vienu nedēļu pirms 
pilnsapulces, lai jūs būtu balstiesīgi. 

Eduards Lēmanis 
Draudzes priekšnieks 

============================== 

SVĒTĀ KRUSTA DRAUDZES PILNSAPULCE 
Melburnas ev. lut. Sv. Krusta draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien 2010. g. 
12. septembrī plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcas zālē, 40 Warrigal Rd. Surrey Hills. 
Darba kārta: 

1. Svētbrīdis 
2. Pilnsapulces atklāšana; kvorums 
3. Pilnsapulces vadītāja vēlēšana 
4. Sekretāru un balsu skaitītaju vēlēšana 
5. 2009. g. pilnsapulces protokola pieņemšana. Publicēts šinīs Draudzes Vēstīs 
6. MAK ziņojums. 
7. Draudzes priekšnieka ziņojums 
8. Citi ziņojumi un pārskati 
9. Kasiera ziņojums, financiālais pārskats 2009./2010. gadam un budžets 

2010./2011. gadam (publicēts Draudzes Vēstīs Nr 475) 
10. Revīzijas komisijas ziņojums 
11. Draudzes nodevas 2011. gadam 
12. Draudzes priekšnieka vēlēšana 
13. Draudzes valdes velēšana 
14. Revīzijas komisijas vēlēšana 
15. Dažādi jautājumi un ierosinājumi 

E. Lēmanis  
Draudzes priekšnieks 

============================== 
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DRAUDZES  ĪPAŠUMA PĀRZIŅA ZIŅOJUMS –  
IELAUŠANĀS BAZNĪCĀ – Kad pārbaucām no mūsu sešu nedēļu ilgā izbraukuma, 
draudzes priekšnieks man ziņoja, ka mūsu prombūtnes laikā baznīcā notikusi 
ielaušanās.  Uzlauztas durvis mācītāja/foto kopētāju istabai, kā arī grāmatu skapju 
durvis baznīcas zālē. Zagļi nav atraduši neko vērtīgu, kas noderētu viņu vajadzībām. 
Izsaukta policija, mēģināti dabūt pirkstu nospiedumi, bet tas nav sekmējies. Esam 
sazinājušies ar apdrošinašanas biedrību. Tā nu man atkal darbi pilnas rokas. 
PUTEKĻU SŪCĒJS – Varu arī ziņot, ka baznīcas tīrišanas vajadzībām, ar Lindas 
Drēziņas palīdzību, esam iegādājušies jaunu, spēcīgu putekļu sūcēju (Hoover 
Hygienet – power head). Baznīcas tīrītājām būs tagad vieglāk. Vecais sūcējs bija jau 
12 gadus vecs un vairs kārtīgi nesūca. To labot nebija ekonomiski. 

Aivars Bruns 
Draudzes īpašumu pārzinis 

============================== 

Svētā Krusta draudzes 2009 gada pilnsapulces protokols  
Melburnas ev. lut. Sv. Krusta draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiek svētdien 2009. g. 13. 
septembrī plkst. 10.00 Sv. Krusta baznīcas zālē, 40 Warrigal Rd. Surrey Hills. 
Darba kārta: 

1. Svētbrīdis 
2. Pilnsapulces atklāšana; kvorums 
3. Pilnsapulces vadītāja vēlēšana 
4. Sekretāra un balsu skaitītaju vēlēšana 
5. 2008. g. pilnsapulces protokola pieņemšana (publicēts Draudzes Vēstīs Nr 472) 
6. Mācītāja ziņojums 
7. Draudzes priekšnieka ziņojums 
8. Citi ziņojumi un pārskati 
9. Kasiera ziņojums, financiālais pārskats 2008/2009. gadam un budžets 2009/2010. 

gadam (publicēts Draudzes Vēstīs Nr 472) 
10. Revīzijas komisijas ziņojums 
11. Draudzes nodevas 2009/2010. gadam 
12. Draudzes priekšnieka vēlēšana 
13. Draudzes valdes velēšana 
14. Revīzijas komisijas vēlēšana 
15. Dažādi jautājumi un ierosinājumi 

1.Svētbrīdis. 

Mācītājs Aldis Elberts novada svētbrīdi. 

2.Pilnsapulces atklāšana; kvorums. 

Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis atklāj pilnsapulci, kvorums 51 balstiesīgie locekļi (skat 
pielikumu). 

3.Pilnsapulces vadītāja vēlēšana.  

Miervaldi Balodi ievēl par pilnsapulces vadītāju. 

4. Sekretāra un balsu skaitītaju vēlēšana. 

Par sekretāru ievēl  Ēriku Birzuli. 
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Par balsu skaitītājiem ievēl Džonu Miltiņu, Anitu Vējiņu un Imantu Brantu.  

5. 2008. g. pilnsapulces protokola pienemšana (publ. Draudzes Vēstīs Nr 472). 

Protokolu pieņem ar balsu vairākumu. 

6.Mācītāja ziņojums. 

Skat mācītāja Alda Elberta pielikumu. 
Dž. Miltiņš prasa par locekļu skaitu. Dž. Miltiņš saka, ka locekļu skaits ir 478, ne kā bija 
rakstīts Draudzes Vēstīs. 
Pilnsapulce nolemj, lai Dž. Miltiņš turpina savus jautājumus 15. punkta dažādos jautājumos. 
Ēva Brennere prasa vai mācītājs publicēs savu ziņojumu Draudzes Vēstīs. Atbilde – jā. 

7.Draudzes priekšnieka ziņojums. 

Skat. draudzes priekšnieka Eduarda Lēmaņa pielikumu. 

8.Citi ziņojumi un pārskati. 

Draudzes īpašumu pārzinis Ēriks Birzulis ziņo par īpašuma 8 Terang Ave pārdošanu par 
$570,000. 
Dž. Miltiņš ierosina, lai nauda tiktu ielikta rezerves fondā, kapitālu neaiztikt. 
Asja Bērziņa proponē atstāt naudas ziņu valdei. 
Arnis Vējiņš ierosina netērēt kapitālu, bet atstāt valdes rīcībā kā izdot augļus. 
Miervaldis Balodis proponē, lai atstāj valdei tiesības lietot naudu kā vajag. Pilnsapulce pieņem 
Miervalža Baloža priekšlikumu. 
 

Rita Mancs ierosina maksāt profesionāliem tīrītājiem, lai tīrītu baznīcu. 
Ārija Merita piekrīt, ka vajag tīrītāju. 

9. Kasiera ziņojums, financiālais pārskats 2008./2009. gadam un budžets 2009./2010. gadam. 

Skat. draudzes kasiera Andra Ziedara pielikumus. 
Aivars Bruns prasa ko mēs saņemam no ALELDA’s. Impola kungs atbild, ka varam balsot 
sinodē. Miervaldis Balodis arī atbild, ka vajag uzturēt baznīcas struktūru. 
 

Aivars Bruns prasa vai mēs maksājām ALELDA’i par visiem biedriem. Andris Ziedars atbild, 
ka mēs maksājam par visiem, bet ne par bērniem. 
 

Dž. Miltiņš iesniedz rakstisku jautājumu par „depreciation” un par iepriekš samaksātām kapu 
un urnu vietām. Kapu un urnu vietas ir „prepaid”. 
Ēva Brennere prasa vai kapu vietas var pasūtināt. Dž. Miltiņš skaidro, ka iespriekšējā draudzes 
valde ir apstiprinājusi. ka urnu vietas var pasūtināt. Eduards Lēmanis ziņo, ka tas ir noticis 
pirms viņš ir bijis valdē.  
E. Brennere prasa vai var nopirkt brīvo urnas vietu. Andris Ziedars atbild ka tas tā notiek. 
Ā. Merita ziņo, ka viņa ir samksājusi Fawkner par kapu vietām. 
E. Brennere proponē, ka no šodienas jaunas (tas ir pirmās) kapu un urnu vietas iepriekš nevarēs 
nopirkt. Draudze pieņem ar balsu vairākumu. 

10.Revīzijas komisijas ziņojums. 

Revīzijas komisijas locekle Anita Vējiņa nolasa revīzijas komisijas ziņojumu. (Skat. revīzijas 
komisijas pielikumu). 
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11.Draudzes nodevas 2009./2010. gadam. 

Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis proponē, ka nodevas 2009./2010. gadam pilna laika 
strādājošiem būtu $135, un tiem kam nav pilna laika darbs pēc rosības, bet ne mazāk kā $80. 
Pilnsapulce pieņem proponētās draudzes nodevas 2009./2010. gadam. 

2.Draudzes priekšnieka vēlēšana. 

Andris Ziedars proponē Eduardu Lēmani. Ar aklamāciju ievēl Eduardu Lēmani. 

13.Draudzes valdes velēšana. 

Eduards Lēmanis proponē Dagmāru Stils, Valdu Jefimovu un Andri Ziedaru draudzes valdei. 
Ar aklamāciju ievēl Dagmāru Stils, Valdu Jefimovu un Andri Ziedaru kā valdes locekļus 
Miervaldis Balodis proponē, lai jaunā valde kooptē vēl citus valdes locekļus. 
Miervaldis Balodis piesakās kā valdes loceklis. Pilnsapulce ievēl arī Miervaldi Balodi kā 
valdes locekli. 

14.Revīzijas komisijas vēlēšana. 

Anita Vējiņa ziņo, ka viņa ir ar mieru turpināt darboties revīzijas komisijā. 
Aleksandrs Impols ir ar mieru būt kandidāts. 
Ināra Sīkā nekandidē. 
Pilnsapulce ar aklamāciju ievēl Anitu Vējiņu un Aleksandru Impolu. 

15.Dažādi jautājumi un ierosinājumi. 

Dž. Miltiņš iesniedz rakstu par locekļu skaitu. Pilnsapulce pieņem rakstu zināšanai. 
A. Ziedars ziņo par datora programmas problēmām, kas kārtīgi neskaita draudzes locekļus. 
M. Baloža priekšlikums ir, ka draudzes locekļu skaits ir tāds kā valde un attiecīgās 
amatpersonas izrēķina. 
A. Elberta proponē, lai draudzes locekļu vārdi netiktu izdoti citiem, kuri nav valdē. E. Lēmanis 
skaidro, ka katram loceklim ir tiesības zināt kurš ir draudzē un viņš paziņos kādi likumi saistās 
ar šo jautājumu. 
A. Bruns prasa par jauno mācītaju. E. Lēmanis ierosina nesteigties, un kad būs diskusiju 
pēcpusdiena pēc dievkalpojuma. to pārrunāt. 
A. Bērziņa izsaka, ka viņa negribētu mācītāju no Latvijas. 
V. Jefimova iesaka, ka vajadzētu labāko mācītāju un nav svarīgi no kurienas viņš nāk. 
L. Miltiņa prasa, lai noskaidro valdes darbinieku pienākumus, piemēram, kurš nodod 
ziņojumus Austrālijas Latvietim. E. Lēmanis ziņo, ka Inese Bērziņa un Kalvis Jaunalksnis ir 
attiecīgās personas. E. Lēmanis sūtīs aizrādījumu Austrālijas Latvietim par nepareizo 
informāciju. 
Dž. Miltiņš ierosina sludinājumu ielikt Austrālijas Latvietī par diskusiju pēcpusdienu. 
A. Bruns proponē, lai izsūta informāciju pa pastu visiem draudzes lockļiem par diskusiju 
pēcpusdienu. Pilnsapulce piņem propozīciju. 
 
Miervaldis Balodis pilnsapulci slēdz plkst 12.40. 
 
Miervaldis Balodis       Ēriks Birzulis 
Pilnsapulces vadītājs       protokolētājs 

 

============================== 
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MAZĀS GRUPAS TIKŠANĀS 
 

„Draugu pulciņa” bībeles lasījumi un pārrunas pie G. un A. Rozīšiem 
2. McAuley Dr. Rosanna, plkst. 15.00 mēneša pirmajās pirmdienās –  

2010. g. 6. septembrī 
2010. g. 4. oktobrī 
2010. g. 1. novembrī 
 

============================== 
 

Pateicība talciniekiem 
 

Draudzes Vēstu 475 salikšanā un izsūtīšanā piedalījās: 
Ausma Balode   Aivars Bruns 
Miervaldis Balodis  Visvaris Eimanis 
Benita Brune   Jānis Siliņš 

 

Sirsnīga pateicība visiem talciniekiem. 
      Valde 

============================== 
 

 

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2010. g. 6. novembrim 
Rasmai Celmai  56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152 

e-pasts: rasmac@virtual.net.au 
Rakstus lūdzu sūtīt kā „word attachment” Paldies. 

 

 

============================== 
 

SAIMNIECĪBAS ZINOJUMS PILNSAPULCEI  2010.G. 12. SEPTEMBRI 
 

1. 2010. financiālais gads beidzās ar $12,800 atlikumu. 
2. Atlikums radās tāpēc, ka ļoti sekmīgi pārdevām draudzes māju par $570,000, 

uzrādot $74,000 atlikumu „profit” par šo darījumu. 
3. Draudzes mājas pārdošanas nauda tika lietota šādi:- 

$500,000       ieguldīts Suncorp un St. George. 
$  24,000 tika izmaksāts mācītājam A Elbertam, kas bija viņa uzkrātais 

‘annual’ un ‘long service leave’ par 20 gadu kalpošanu šinī 
draudzē. 

$  59,000 bija izdevumi, kas saistījās ar mājas pārdošanu. 
4. Draudzes valde šogad pieņēma modernizēšanas projektu, ko kopēji veidoja 

Vija Platace, Agris Belte un Andris Ziedars.  Projektā ietilps draudzes biedru 
saraksta pilnīga pārrakstīšana, jauna datora iegāde, interneta lietošana 
financēm, un profesionāla formata algas izmaksu zīmes jaunajam mācītājam. 
Kopēji projekta izmaksa paredzēta $8,000. Šis modernizēšanas projekts patreiz 
ir daļēji pabeigts. 

5. Paldies visiem darbiniekiem, kuri ir bijuši gatavi pielikt roku draudzes darbā 
finanču laukā.  Pateicos par jūsu līdzdarbību. 

Andris Ziedars 
Draudzes kasieris 

============================== 
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Svētā Krusta draudzes dievkalpojumu kalendārs 2010.g. 
 

2010. g. SEPTEMBRIS 
5. septembrī – plkst. 11:00 

Piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar dievgaldu – vadīs no 
Latvijas viesmācītājs prāvests Modris Īvāns. 

7. septembrī – plkst. 14:00 
Latviešu ciemā dievkalpojums ar dievgaldu – vadīs no Latvijas viesmācītājs prāvests 

Modris Īvāns. 
12. septembrī – plkst. 10:00 

Sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar dievgaldu – vadīs no 
Latvijas viesmācītājs prāvests Modris Īvāns.  Pēc dievkalpojuma būs pilnsapulce. 

12. septembrī  – plkst. 11:00 
DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE baznīcas zālē. 

19. septembrī – plkst. 14:00 
Septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes 

vecākā vadībā. 
 

2010. g. OKTOBRIS 
10. oktobrī – plkst. 11:00 

Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 
(Ir cerība, ka būs viesmācītājs, kas vadīs dievkalpojumu ar dievgaldu – lūdzu skatieties 

laikraksta ziņojumos). 
17. oktobrī  – plkst. 11:00 

KAPU SVĒTKI Foknera kapsētā. 
(Ir cerība, ka būs viesmācītājs, kas vadīs atceres dievkalpojumu – lūdzu skatieties 

laikraksta ziņojumos). 
24. oktobrī – plkst. 14:00 

Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes vecākā 
vadībā. 

31. oktobrī – plkst. 11:00 
Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 
(Ir cerība, ka būs viesmācītājs, kas vadīs dievkalpojumu ar dievgaldu – lūdzu skatieties 

laikraksta ziņojumos). 
 

2010. g. NOVEMBRIS 
14. novembrī  – plkst. 11:00 

VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS 
(18. novembris) draudzes vecākā vadībā. 

21. novembrī – plkst. 14:00 
Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena. Svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes vecākā 

vadībā. 
28. novembrī – plkst. 11:00 

Adventa pirmā svētdiena – dievkalpojums ar dievgaldu prāvesta Colvin MacPherson 
vadībā. 

28. novembrī  – plkst. 12:30 
DRAUDZES ĀRKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE baznīcas zālē. 

 Svētā Krusta draudzes statūti – grozījumi (būs paziņots) 
 Balsošana par jauno draudzes ganu 
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 2010. G. JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ 

 
Datums Draudzes 

vecākie kalpo 
Apsveicēji Pies skaņu 

pastiprinātāja 
Altāri 
ziediem 
pušķo 

Virtuvē 

Septembris      
  5. M. Biršs A. Būmane 

I. Lecis 
I. Lecis A. Būmane E. Latiša 

12. D. Stils I. Ārīte 
E. Ārītis 

E. Ārītis I. Ārīte G. Pindard 

PLKST. 11.00  PĒC DIEVKALPOJUMA 
DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE Baznīcas zālē 

Oktobris      

10. R. Mancs Z. Ādamsone 
G. Ādamsons 

D. Stils A. Rozīte A. Rozīte 

17.  
KAPU SVĒTKI 

31. M. Biršs M. Ozola 
J. Ozols 

J. Ozols D. Stils A. Būmane 

Novembris      
14. D. Stils I. Brants 

D. Stils 
E. Ārītis A. Bērziņa I. Ārīte 

28. R. Mancs Z. Ādamsone 
G. Ādamsons 

D. Stils Z. Ādamsone I. Bērziņa 

Decembris      
  5. M. Biršs A. Būmane 

I. Lecis 
I. Lecis E. Latiša E. Latiša 

      
 

============================== 
 

 

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES 
 

MŪSU BAZNĪCAS UN TĀS PAGALMA UZKOPŠANAS 

TALKĀ 

SESTDIEN,  2010.gada 13. novembrī plkst. 9.00 

Gaidām kuplu talcinieku atbalstu 
Katra rokas palīdzība padarīs darbus vieglākus, kuri nav grūti – baznīcā un zālē izmazgāt 

grīdas, notīrīt logus, noslaucīt putekļus, nomazgāt virtuves piederumus un pagalmā apgriezt 
krūmājus, izravēt nezāles, apgriezt trotuāra maliņas, nokrāsot ārpuses inventāru. 

Kad beigsim, plkst. 12.00 dāmu komiteja pasniegs garšīgas pusdienas. 
 

Talciniekus lūdzu pieteikties pie Aivara Bruna tel. 9890 4849 
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THE MELB LATVIAN EV LUTH CONG HOLY CROSS   
Profit and Loss Statement    
for the 12 
Months Ending 
30 June 2010    ABN 40146 672 407   

ACTUAL  Act  BUDGET ACTUAL  BUDGET
08/09 No INCOME 09/10 09/10 10/11 

35,768 1 Members dues 31,000 29,259 30,000
14,305 2 Offerings 14,000 13,156 13,000
6,240 3 Donations-Cem. upkeep 1,000 605 700

80 4                  -Church upkeep 500 230 300
6,000 5                  -Ladies Guild 3,000 12 100
6,153 6                  -General 6,000 1,664 3,000
5,500 7 Grave & urn receipts 3,000 4,400 4,500

523 8 Church and hall hire 500 673 400
0 9 Book sales 100 60 50
0 10 Interest manse sale 10,000 0 0

116 11 Interest at call bank acc 170 519 200
5,114 12 Interest ING 4,500 3,936 4,200
8,826 13 Interest Suncorp 1 6,500 6,512 6,500

11,207 14 Interest Suncorp 2\Westpac 7,600 7,641 7,600
0 15 Interest Suncorp 3 0 0 18,300
0 16 Interest St. George 0 0 13,600
0 17 Bequests 1 5,000 1

17,336 18 Rent manse 8,000 5,896 0
0 19 Sundry income 0 307 99
0 20 Profit on sale of manse 0 74,717 0

117,168  TOTAL: 95,871 154,587 102,550
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ACTUAL   BUDGET ACTUAL BUDGET
08/09  EXPENDITURE 09/10 09/10 10/11 

4,440 21 ALELDA members fee 4,500 4,430 4,400
3,605 22 Church services 4,000 6,577 5,800
1,420 23 Depreciation 1,500 1,418 1,500
5,319 24 Donations 5,000 6,300 5,000
1,755 25 Church maintenance 4,000 8,626 7,500
5,576 26 Office expenses 6,000 6,535 6,500
3,063 27 Manse upkeep 2,000 16,899 0

65,640 28 Salary & Fringe Benefits 66,000 67,646 28,000
1,386 29 Pastors travel allowance 2,500 1,721 1,500

275 30 Pastors prof. development 500 0 500
658 31 Workcover 700 0 500

4,820 32 Cemetery upkeep 7,000 3,900 5,000
0 33 Cemetery urn rebuilding 1,000 0 0

10,055 35 Insurance 11,000 10,774 12,000
1,736 36 Landlord insur. manse 0 0 0

240 37 Inform. internet service 250 0 300
256 38 Church water 500 354 500

0 39 Youth work 500 0 1,000
0 40 Bank service charges 50 30 50
0 41  Travel exp  500 826 900
0 42 Prov. neg. Faulk. Cem. Trust  1,000 0 300
0 43 Paid services 2,000 1,805 6,000
0 44 Pastor previous farewell 0 1,152 0
0 45 Pastor new costs 0 2,782 14,000

110,244 46 TOTAL: 120,500 141,775 101,250
6,924 47 Surplus / Deficit -24,629 12,812 1,300
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THE MELB LATV EV LUTH CONG HOLY CROSS   

 ABN 40146 672 407      

Cash Flow Statement    

for the 12 Months ending 30 June 2010    

 ACTUAL   

 09/10   

OPERATING ACTIVITIES    

Donations, offerings 15,667   

Grave urn receipts 4,400   

Membership dues 29,259   

Manse rent 5,896   

Interest investments 18,609   

Church and hall hire 673   

Sundry receipts, bequests 5,366   

  79,870  

    

Payroll liabilities paid -1,098   

GST paid -608   

ALELDA -4,430   

Cemetery upkeep -3,900   

Donations -6,300   

Church maintenance and services -15,203   

Insurance -10,775   

Payroll payments -69,368   

Manse, sale of manse payments -16,899   

Office expenses -8,340   

Other payments -5,142   

  

-
142,063  

Net cash used in Operating activities:   -62,193

INVESTING ACTIVITIES    

Cash proceeds sale of manse  570,000  

Computer purchase  -2,585  

Net cash provided by Investing activities:  567,415
    

Net cash increase for period:   505,222
Cash at 2009 July 1   362,814

Cash at 2010 June 30   868,036
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FUNDS RECONCILIATION 
 Current Cemetery Reserve Total 
 Funds Funds Funds  
 Balance 30/06/09 121,335 145,479 96,000 362,814
INCOME - CASH     
Members Dues 29,259   29,259
Offerings 13,156   13,156
Donations - Cemetery upkeep  605  605
                   - Church upkeep 230   230
                   - Ladies Guild 12   12
                   - General 1,664   1,664
Grave & urn receipts  4,400  4,400
Church and Hall hire 673   673
Book sales 60   60
Interest Received 6,223 7,462 4,924 18,609
Rent Manse 5,896   5,896
Bequest  5,000  5,000
Sundry Income 307   307
Proceeds sale manse 570,000   570,000
Transfer from Reserve 4,924  -4,924 0
Total Income 632,404 17,467 0 649,871
     
EXPENDITURE - CASH     
Change in payroll liabilities  -1,098   -1,098
GST paid -608   -608
ALELDA membership -4,430   -4,430
Church Services, 
Maintenance  -15,203   -15,203
Cemetery Upkeep  -3,900  -3,900
DONATIONS     
Support for Youth - local -2,530   -2,530
                     -Latvia -3,770   -3,770
Insurance -10,775   -10,775
Payroll payments -69,368   -69,368
Manse, sale of manse 
payments -16,899   -16,899
Office Expenses -8,340   -8,340
Other Expenses -5,143   -5,143
Computer purchase -2,585   -2,585
Total  Cash Expense -140,749 -3,900 0 -144,649
Fund  Balance 30/06/10 612,990 159,046 96,000 868,036
Bank  Balance 30/06/10 actual    868,036
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    THE MELB LATV EV LUTH CONG HOLY CROSS  

 Balance Sheet as at 30 June 2010   

 ASSETS:   
30-Jun-09 Current Assets  30-Jun-10

1,578 Cash ANZ cheque account  13,230
18,076 Cash Latvian Credit Co-op Cheque acc.  13,799
1,516 Cash Latvian Credit Co-op Village acc.  427

106,650 ING Investment  105,586
107,638 Suncorp Investment 1  107,638
127,356 Suncorp Investment 2, Westpac  127,356

0 Suncorp Investment 3  300,000
0 Investment St George  200,000

362,814   868,036
 Fixed Assets   

998,966 Church building  998,966
1,500,000 Church building land at valuation  1,500,000

67,790 Church inventory at valuation 67,790  

-9,697 Less accum. depreciation -10,140 57,650
195,283 Manse property (Insurance value) 0  

300,000 Manse property land at valuation 0 0
13,024 Office inventory 13,608  

-4,130 Less accum. depreciation -5,105 8,503
3,061,236   2,565,119

 Other  Assets   

74,100 Cemetery plots  246 x $300  73,800
19,200 Cemetery urns  60 x $300  18,000
4,070 Shares in Latvian Comm. Properties  4,070

97,370   95,870
3,521,420 TOTAL ASSETS  3,529,025

 LIABILITIES:   

 Current Liabilities:   
311 Donation Christian Education - Children  311

1,099 Payroll liabilities  0
999 GST  payable  391

16,000 Prepaid grave and urn sites  16,000
18,409 Total:  16,702

 EQUITIES:   
1,647,175 Asset revaluation reserve 1,643,675  

1,848,912 Members Funds 1,855,836  

6,924 Net income 12,812  
3,503,011   3,512,323

3,521,420 TOTAL EQUITIES:  3,529,025

Note: Depreciation church invent, office invent at 7.5% on cost. 
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Breakdown for donation payments:   

July 1 2009 to June 30 2010   

      $  

Melb. latviešu skolām un bērnu dārzam 680  
Gaidas, skauti 350  
Tērvete summer camp 1,500  
  2,530 
Audžu bērni Latvijā 3,000  

Latvijā Okupacijas mūzejs 270  

Latvijā Kuldīgas draudze 500  

  3,770 

Total:  6,300 
 

============================== 
 

CHAIRMAN’S REPORT.  
 

Greetings dear members. 
Spring and the AGM are fast approaching. 
Some things have changed and others have not. 
We have farewelled several members to heaven, including my friend and previous 
chairman Gunārs Drulle.They all are now at peace.  
Normally I am an optimist, but now I sometimes do not know if the glass is half full or 
half empty. The unrest in the congregation of years past still lingers.  
 

MAK 
At present we welcome the visit of pastor Dainis Markovskis,and in early September 
Modris Īvans the next candidate for the position of our new pastor will arrive. 
Today I attended the service conducted by Dainis Markovskis. His sermon about 
salvation and trust moved me deeply. His deep tenor voice was also appealing, 
especially the last solo farewell song. 
Equally significant was the message from St. Paul’s letter to the Colossians Ch. 3: 1-
14. 
Now I am convinced that the glass is half full again! 
 

Pastor Dainis Markovskis conducted five services (the first in conjunction with pastor 
Māra Saulīte), and devotions at Holy Cross, Retirement village and Geelong. He 
visited the elderly in the Village and also in hospitals and took part in a choir recital, 
visited Saturday schools, gave press interviews and even endured the famous 
Geelong v. Collingwood football game. 
Good bless Daini for his Christian devotion. 
Thanks also to pastor Māra Saulīte for conducting the first service together with 
Dainis. 
Great thanks also go to the workers (my usual suspects) who made this visit all 
happen and made Dainis comfortable, like at home. 
Special thanks go to Kalvis Jaunalksnis, who apart from his other commitments has 
always been on top of this lengthy and involved project. 
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Messages 
In the week ending 19 July the church had been broken into. Nothing seems to be 
missing; the thieves probably were looking for cash.  
I notified the police, who will send a report. May be the front door was inadvertently left 
unlocked. 
We kindly ask all users to look around a bit before signing the ledger and make sure 
that all doors are locked, after they leave. 
 

Cemetery 
Once again FCT had wrongfully demanded payment for burial plot of the late Gunars 
Drulle. 
I again reminded Jensen that this and other plots were purchased from FCT by the 
church and that we had made several representations to this effect at Fawkner. 
Some time ago Mrs. Daina Rumberga informed me that some additional documents 
relating to the church where discovered and that these will be made available. 
We kindly invite all members to attend the AGM on Sunday 12 September 11 am 
(after the 10 am service). 
Come and contribute by nominating candidates for positions on the committee. 
Please settle any outstanding dues at least one week before the meeting,  
e.g. 7 September. This way you will have voting rights at the meeting. 
No payments will be received on the day. 

Eduards Lēmanis 
Chairman 

 

============================== 
 

 

INVITATION 

PLEASE JOIN OUR CHURCH AND GARDEN UPKEEP 

WORKING BEE 
SATURDAY,  13th November 2010 at 9.00am 

 

Every helping hand will be appreciated 
The proposed jobs are not difficult – church and hall general cleaning, and in the garden 

general garden maintenanace and painting of outdoor furniture. 
When we finish, at 12.00 noon, the ladies committee will serve lunch. 

 

Please register your intension with Aivars Bruns tel. 9890 4849 
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TREASURER’S REPORT TO THE  ANNUAL GENERAL MEETING  
12 SEPTEMBER 2010 
 

1. The 2010 financial year ended with a surplus of $12,800. 
 

2. The surplus was achieved because the church manse was sold for a very good 
price of $570,000.  This generated a profit on sale of $74,000. 
 

3. The cash generated by the sale of the manse was used as follows:- 
$500,000 Invested into Suncorp 3 and  St George. 
$  24,000 Paid to pastor A. Elberts being a payout of his annual and long 

service leave accummulated over more than 20 years of service 
to this congregation. 

$  59,000 Expenses that related to the sale of the manse. 
 

4. The church council accepted a modernisation program/project that was put 
together by Vija Platacis, Agris Belte and Andris Ziedars. The project entails a 
complete rewriting of the members register, obtaining a new laptop computer, 
using the internet to help with finances, preparing a professional pay slip for the 
new pastor. The project is planned to cost $8,000 and at this date has been 
partially completed. 

 

5. Thank you to everyone who has helped work in the finance area. Your help has 
been much appreciated. 

Andris Ziedars 
ChurchTreasurer 

============================== 
 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

C. McPherson  Kristus liecinieki      1. 
D. Markovskis  Trīs vārdi, kas ticībā piepildās    2. 
E. Lēmanis   Draudzes priekšnieka ziņojums    3. 
E. Lēmanis   Sv. Krusta draudzes pilnsapulce    4. 
A. Bruns   Draudzes īpašumu pārziņa ziņojums   5. 
Ē. Birzulis   2009. g. pilnsapulces protokols    5. 
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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: 
Draudzes priekšnieks  
E. Lēmanis 

1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130 
e-pasts: lemanise@live.com.au 

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 
 

Dāmu komitejas priekšniece 
I. Bērziņa 

121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084 
e-pasts: ineseberzins@primusonline.com.au 

Tel. 9459 0673 
 

Valdes loceklis 
M. Balodis 

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

Tel. 9877 4842 

Draudzes īpašumu pārzinis 
A. Bruns 

41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127 
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au 

Tel. 9890 4849 
Mob. tel. 0418 520 321 

Kapsētas  pārzinis  
G. Rozītis 

2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084 Tel. 9459 8392 

Informācija  
K. Jaunalksnis 

60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129 
e-pasts: kalvis@virtual.net.au 

Tel. 9849 1680 
Mob. tel. 0419 349 346 

Sekretāre un pārstāve  
V. Jefimova 

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

Tel. 9764 1468 

Draudzes vecāko pārstāve  
D. Stils 

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

Tel. 9807 5924 

 
Draudzes vecākie: 

Martiņš Biršs 214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204 
e-pasts: martinbirss@bigpond.com 

Tel. 9563 9685 
Mob. 0407 685 006 

Kalvis Jaunalksnis 60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129 
e-pasts: kalvis@virtual.net.au 

Tel. 9849 1680 
Mob. tel. 0419 349 346 

Rita Mancs 55/62 Fraser Cres.Wantirna South, Vic 3152 
e-pasts: rita.mancs@gmail.com  

Tel. 9800 1965 
Mob. 0434 111 963 

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

Tel. 9807 5924 

 
Draudzes Vēstis - redakcija 

Draudzes Vēstu redaktors  
J. Siliņš 

3 Henley Street, Balwyn, Vic 3103 
e-pasts: silins@netbay.com.au 

Tel. 9817 2215 

Redakcijas locekle  
R. Celma 

56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152 
e-pasts: rasmac@virtual.net.au 

Tel. 9887 0806 

 

Draudzes nodevas: 
2008 – 2009. gadam $135,  valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST) 
2009 – 2010. gadam Nodevas pilna laika strādājošiem 2009 lūgšanas gadā: $135; 

Kam nav pilna laika darbs: pēc rosības, bet ja iespējams ne mazāk par $80. 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 tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā 

www.holycross.org.au 
 


