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DIEVS KUNGS IR MŪSU STIPRĀ PILS!
,,Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!’’
Ps 46:8
Jēzū Kristū mīļotie!
Mēs esam iegājuši mūsu Baznīcas gada ciešanu laikā. Paldies Dievam, ka mēs zinām un ticam, ka
pēc ciešanu laika (arī mūsu dzīvē), nāk augšāmcelšanās gaišais rīts un prieks! Prieks, ko neviens un nekas
mums nespēj atņemt! Ja vien esam un vēlamies būt stipri savā Kungā!
Šī psalma(Ps 46) nosaukums ir ,,Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils.’’ Tas bija Mārtiņa Lutera mīļākais
psalms, pēc kura viņš uzrakstīja dziesmu, kas ir kļuvusi par mūsu – luteriskās Baznīcas himnu. ,,Dievs
Kungs ir mūsu stiprā pils’’ – šī izjūta un pārliecība viņam un daudziem citiem devusi drosmi un spēku,
palīdzējusi nepagurt un nešaubīties dzīves vētrās un pārbaudījumos, bet pastāvēt līdz galam! Viss šis psalms
skan kā varena himna Dieva varenībai un palīdzībai!
Mēs neviens neesam pasargāti no dažādām bēdām, sāpēm un grūtībām. Tā ir mūsu dzīves realitāte
un neatņemama sastāvdaļa, ka dzīve nav tikai uzvaras gājiens no uzvaras uz uzvaru! To Dievs mums nav
apsolījis un teicis. Gluži pretēji – skaidri un nepārprotami: ,,Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu,
Es pasauli esmu uzvarējis!’’ (Jņ.16:33b)
Tomēr neskatoties (vai skatoties!) uz visu, mēs – kristieši ticam (un ne reizi vien esam to
piedzīvojuši), ka Dievam visas lietas ir iespējamas, un, ka Viņš ir mūsu stiprā pils! Tieši tā! Nepietiek tikai
par Dievu domāt vai runāt, bet būt stipriem Viņā! Cilvēkam nepieciešams ieiet šajā pilī iekšā.
Kristus saka: ,,Palieciet jūs Manī un Es - jūsos.’’ (Jņ.15:4a)
Palikt Kristū, palikt Dievā – tas šķiet neiespējami, tomēr tieši uz to Jēzus mūs aicina. Nevis – lai
Dievs kļūst par daļu no no taviem/maniem plāniem, bet – kļūsti pats par daļu no Dieva plāniem. Ar Dievu
vienots Kristū, cilvēks paliek tad, ja viņš darbojas tajā uzdevumā, ar to mērķi, kuru Dievs ir devis.
Dieva palīdzību un spēku var piedzīvot tikai cilvēks, kurš pēc Dieva tiecas ar visu savu būtību, - kurš
izstiepj savas vājās un tukšās rokas pretī Dievam, Dievam, kuram visas lietas ir iespējamas!
Un tieši tāpēc Viņš šo pasauli vada savādāk, nekā to – pēc mūsu domām – darītu mēs. Viņš mums arī
grūtību un vētru laikā palīdz panest bēdas, dod spēku un izturību, kas nāk no Viņa! Dievs vienmēr mums
dod cerību! Cerību, ka ar Viņu kopā viss mums nāk par labu!
Kāds teologs ir sacījis: ,,Kristietim būt –tas nozīmē dzīvot savu dzīvi kopā ar Dievu. Nevis bez Dieva
– tikai saviem spēkiem, nevis bez sevis – tikai no Dieva spēka, bet kopā.’’
Patiešām, tā ir liela Dieva žēlastība un dāvana, ka mēs Viņu pazīstam un iepazīstam arvien vairāk un
labāk. Viņš nav kāds tāls svešinieks, par kuru nekas daudz nav zināms – Viņš ir Dievs, ar kuru mēs ik dienas
sarunājamies lūgšanā. Drošības sajūtu, par kuru runā šis psalms un īstenībā visa Bībele, nevar iemantot
vienā mirklī. Drošības sajūta veidojas lēnām un pamazām. Mēs to varam saņemt kā Dieva Gara dāvanu,
saņemt no paša Kristus, jo ,,Jēzus Kristus vakar un šodien un tas pats mūžīgi’’ ir mūsu īstā un vienīgā stiprā
pils. Lai svētībām bagāts šis Dieva dotais laiks.
Sirsnībā, māc.Dainis
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INFORMĀCIJA
Mācītāja kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā:
katru trešdienu no plkst. 12.00 -14.00
(kā arī – vienojoties ar mācītāju – citā laikā)
.......................................
Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā plkst 17.00
BĪIBELES STUDIJAS – SARUNAS
/Svētā Krusta draudzes misija/
14. un 28. martā – „Pazīsti Dievu!?”
11. un 25. aprīlī – „Sekot Kristum!?”
9. un 23. maijā – „Kalpot citiem mīlestībā!?
..........................................
Katru trešdienu plkst 19. kora mēģinājums.
.........................................
KATRA MĒNŠA PIRMAJĀ SVĒTDIENĀ
Plkst. 11.00 mācītāja referāts baznīcas zālē
...............................................
UZMANĪBU
Draudzei ir arī jauna mājas lapa:

svetakrustadraudze.org.au

Svētdien 11.martā plkst 11.45
Svētā Krusta baznīcas zālē
40 Warrigal Road, Surrey Hills
Kalvis Jaunalksnis
sniegs interesantu stāstījumu

„Austrālijas latviešu ceļojums Francijā”
Ieskaitīts franču vīnu degustācija, uzkodas un vieglas
pusdienas franču gaumē.
Ieeja $20.00, $15.00 pensionāriem/studentiem
(latviešu skolas bērniem ieeja brīva)
Lūdzu iepriekš pieteikties zvanot Dzintrai Samulei mob. 0411 375 834,
Irēnei Ziedarei tel: 9787 5466, mob. 0409 355 532
Draudzes Vēstis
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SVĒTĀ KRUSTA DRAUDZES DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS
2012.g.martam, aprīlim, maijam
MARTS
4.martā – plkst.10:00
Pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu Rotas Piemiņas dievkalpojums
11.martā – plkst.10:00 dievkalpojums
18.martā – plkst.10:00 dievkalpojums
18.martā – plkst.14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
25.martā plkst.10:00 dievkalpojums
APRĪLIS
1.aprīlī – plkst.10:00 Palmu/Pūpolu svētdienas dievkalpojums
6.aprīlī – plkst.10:00
LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS
6.aprīlī – plkst.15:00
LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS
SV.MATEJA BAZNĪCĀ FUTSKREJĀ
8.aprīlī – plkst.6:30
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTA DIEVKALPOJUMS
8.aprīlī – plkst.9:00
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTA DIEVKALPOJUMS (angļu valodā)
15.aprīlī – plkst.10:00
Baltās Svētdienas dievkalpojums
15.aprīlī – plkst.14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
22.aprīlī – plkst.10:00
Svētā Jura dienas dievkalpojums.
Dievkalpojumā piedalās Melburnas latviešu skauti un gaidas
29.aprīlī – plkst.11:30 DĀRZA SVĒTKI*
MAIJS
6.maijā – plkst.10:00 dievkalpojums
13.maijā – plkst.10:00 dievkalpojums
20.maijā – plkst.10:00 dievkalpojums
20.maijā – plkst.14:00 dievkalpojums Latviešu ciemā
27.maijā – plkst.10:00
SVĒTĀ GARA – VASARSVĒTKU DIENAS DIEVKALPOJUMS
*Precīza informācija par dārza svētkiem vēl būs
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DIEVKALPOJUMU DEŢŪRAS
2012. g. martam, aprīlim, maijam.
Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri ziediem
pušķo

Deţūras
virtuvē

K!K!M!

D. Stils

D. Samule

K!K!M!

M. Biršs

M. Ozola
J. Ozols

J. Ozols

D. Samule

I. Bērziņa

18.

D. Stils

I. Lecis

A. Rozītis

A. Rozītis

25.

M. Biršs

A. Būmane
I. Lecis
Z. Ādamsone
G. Ādamsons

D. Stils

S. Caune

S. Caune

D. Stils

I. Brants

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

6. Lielā
Piektdiena

M.Biršs

I. Ārīte
E. Ārītis

E. Ārītis

Draudzes
Vecākie

***

8. (5.30).
Lieldienas
8. (angļu)
Lieldienas
15.

***

D. Stils

D. Stils

I. Bērziņa

***

M. Biršs

M. Biršs

***

I. Bērziņa

***

D. Stils

22.

M. Biršs

M. Ozola
J. Ozols
gaidas/skauti

Datums
2012. g.

Draudzes
vecākie kalpo

Marts
4.

11.

Aprīlis
1.
.

J. Ozols

māc. Dainis

I. Ārīte

D. Stils

gaidas/skauti

gaidas/skauti

29.
DĀRZA SVĒTKI

Maijs
6.

D. Stils

D. Stils

I. Lecis

E. Latiša

A. Būmane

13.

M. Biršs

I. Braants

T. Pindard

G. Pindard

I. Bērziņa

20.

D. Stils

Jaunā paaudze

J. Ozols

Jaunā paaudze

Jaunā paaudze

27.

M. Biršs

Z. Ādamsone
G. Ādamsons

D. Stils

A. Rozītis

A. Rozītis

D. Stils

I. Ārīte
E. Ārītis

E. Ārītis

I. Ārīte

S. Caune

Jūnijs
3.

==============================
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Mīļie draudzes locekļi!
Sirsnīgi sveicu jūs Jaunajā gadā, kaut arī ir jau pagājuši divi mēneši. Ceru, ka visi pavadījāt brīvdienas,
respektīvi svētku laiku, veselībā un ar labu prātu.
Mēs ar Birutu pa to laiku bijām pie dēla Andreja Jaunzēlandē un uzmanījām divus skaistus lielus suņus,
kamēr viņš ceļoja ar savu basketkomandu New Zealand Breakers. Daba un visa apkārtne tur ir skaista, bet
tikai laiks bija vēss un lietains. Mūs iespaidoja tas cik viņiem dārzāji šķiet svaigāki un sulīgāki kā šeit pie
mums. Tas laikam tāpēc, ka klimats ir vairāk piemērots; daudz nokrišņu un mērenas temperātūras. Arī
žāvētās zivis ir ļoti garšīgas. Visumā atgādināja – tāpat kā Latvijā.
Andreja draugs mūs ar lielu laivu izveda Oklandes ostā makšķerēt. Es noķēru 9,3 mārciņu smagu snapperu;
tas ir mans rekords šādai zivij.

Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis
ar savu lielo lomu pēc zvejas
Oklandes ostas ūdeņos.

Par to laiku kamēr mēs ar Birutu atpūtāmies, Melburnā mācītājs ar citiem draudzes locekļiem bija cītīgi
strādājuši.
Uz dažiem aizrādījumiem, ka janvārī neesot notikuši dievkalpojumi, vainojam paši sevi valdē, jo to jau
nolēmām oktobrī.
Praktiski tomēr tā nav: skatos mācītāja ziņojumu par janvāra mēnesi un redzu, ka divi dievkalpojumi tika
noturēti. Bez tam vienu svētdienu mācītājs pavadīja Tērvetē. Varētu iet runa, ka tika izlaists dievkalpojums
angļu valodā 1. janvārī un kārtējais dievkalpojums 22. janvārī.
Vakar noturējām pirmo valdes sēdi šinī gadā. Bija ražens vakars. Tiks rīkoti vairāki jauni sarīkojumi.
Skatieties jaunajā mājas lapā!
Dzintras ierosinājumā, tiek plānoti vairāki sarīkojumi. Arī apvienotais koris darbojas.
Inese Bērziņa aiziet no dāmu komitejas priekšnieces amata un viņas vietu pārņem Irēne Ziedare. Inese ir
viena no visilgāk draudzē kalpojušām dāmām; par lielo darbu mēs visi viņai sirsnīgi pateicamies.
No Zigrīdas Ādamsones ir saņemtas viņas piezīmes no pagājušās pilnsapulces. Tās noderēs protokola
(virtual) rekonstruēšanai.
Nākošais lielāks dievkalpojums būs Korporāciju kopas Melburnā un Studenšu korporāciju kopas Melburnā
rīkotais plkv. Oskara Kalpaka un Studentu rotas piemiņas dievkalpojums.
Pirms pāris dienām saņēmām skumjo ziņu, ka mirusi mācītāja Māra Saulīte.
Viņa pievienojās labo dvēseļu pulkam!
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2012. g. 6. maijam
Rasmai Celmai 56/62 Fraser Crescent, Wantirna South, 3152
e-pasts: rasmac@virtual net au
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DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS.
Vēlu Dāmu kopas darbiniecēm un draudzei svētīgu un raženu 2012. gadu.
Dāmas palīdzēja ar zāles sakārtošanu 18. novembra svinībām, paldies Dzintrai un māc.
Dainim par ierosmi. Paldies arī visiem, kas pielika roku, lai šie svētki labi izdotos.
Kā katru gadu, apsveicām Ciema iemītniekus Ziemassvētkos ar piparkūku sainīšiem. Paldies visām, kas
piedalījās cepšanā un kas ziedoja piparkūku mīklu.
Pieminēsim mūsu ilggadīgo Dāmu kopas darbinieci Martu Puriņu, kas janvāra menesī aizgāja aizsaulē.
Vēlam viņai saldu dusu.
Ir iesācies jauns darba gads. Piektā februārī noklausījāmies māc. Daiņa stāstījumu par Mācītājmuižām
šodienas Latvijā. Paldies Dainim. Nākamais saviesīgais notikums būs 11. martā, kad Kalvis Jaunalksnis
stāstīs par viņa ceļojumu.
Nāk Lieldienas, lūdzu, kā vienmēr, ziedojiet Lieldienu olas, pasniegšanai Lieldienu rītā.
Ir pagājuši deviņi gadi kopš 2003. gada, kad pārņēmu Priekšnieces amatu no Laimas Paines. Tagad arī man
ir pienācis laiks atteikties no Priekšnieces vietas. Paldies Dievam par Viņa vadību un arī mīļš paldies visām
dāmām ar ko man ir bijis jāsastrādājas, paldies visiem, kas ir nākuši palīgā un atbalstījuši mani un mūsu
darbu. Esmu priecīga, ka Irēne Ziedare ir uzņēmusies Dāmu kopas vadību. Vēlu Dieva palīgu un svētību
viņas nākamā darbā.
Inese Bērziņa
Draudzes dāmu kopas priekšniece
==============================

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES
MŪSU BAZNĪCAS UN TĀS PAGALMA UZKOPŠANAS

LIELDIENU TALKĀ
SESTDIEN, 2012. gada 31. martā plkst. 9.00
Gaidām kuplu talcinieku atbalstu
Katra roku palīdzība padarīs darbus vieglākus, tie 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

Draudzes Vēstis
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BAZNĪCAS APSAIMNIEKOŠANAS PĀRZIŅA
ZIŅOJUMS
Esiet sveicināti Jaunajā gadā. Draudzes locekļi – esiet laipni aicināti nākt palīgā
baznīcas un pagalma uzturēšanas un apkopšanas darbos.
Kaut gan šogad baznīcā vēl nav notikušas kārtējās nodarbības, tomēr baznīcas
apsaimniekošanai nav bijušas brīvdienas. Jātaisa remonti, jāpļauj zālāji, jātīra auto
stāvvietas, kā arī jākopj apstādījumi.
Baznīca – Janvāra sākumā, mācītājs Dainis un Mārtiņš Biršs noņēma eglīti. Baznīca iztīrīta un sagatavota
kārtējiem dievkalpojumiem.
Baznīcas zāle – Tīrīta zāles grīda un tualetes telpas. Zāles grīdai ir uzlikta jauna lakas kārta. (Izdevumi tikai
par materiāliem).
Baznīcas auto stāvvietas un apkārtne – Regulāri ir nopļauti zālāji, apgriezti krūmāji, notīrītas auto
stāvvietas un iebrauktuve.
BBQ gāzes cilindrs – Drošības un apdrošināšanas likumi nosaka, ka pildītus gāzes cilindrus nedrīkst
uzglabāt slēgtās telpās. Ar Viktora Aleksejeva uztaisīto dzelzs sistēmu pievienojām cilindru pie sienas,
pieslēdzot to ķēdē ar drošības atslēgu. Cilindrs ir novietots ārā zem zāles balkona, no zāles durvīm pa kreisi
baznīcas un auto stāvvietu stūrī.
Talkas – Lūdzam piedalīties šī gada paredzētās baznīcas un apkārtnes uzkopšanas talkās. Pirmā notiks
pirms Lieldienām 31. martā plkst. 9.00. Būs arī sagādātas garšīgas pusdienas.
Tīrīšanas deţūras – Ar katru gadu kļūst grūtāk piesaistīt labprātīgus palīgus, kaut vai tikai vienu reizi gadā,
baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūrās. Šogad, kā var redzēt pievienotajā dežūru sarakstā, ir saskaitāmas
tikai 11 personas un zāles regulāro lietotāju grupas - deju kopas – 5 Ritenis, Ritenītis, Sprīdītis, un bērnu
dārzs Daina. Lai sastādītu dežūru sarakstu katrai otrai nedēļai, šogad talcinieki ir ielikti tīrīšanas sarakstā
divas reizes. Talcinieku trūkuma dēļ mūsu ģimene uzņēmās papildus dežūras.
Ar nožēlu ir jāziņo, ja neizdosies piesaistīt vairāk labprātīgu palīgu, tad nākošajā gadā darbi būs jāizdot
profesionāliem apkopējiem, kas saistīsies ar lieliem izdevumiem. Viena tīrīšanas reize, iekšpusē un ārpusē
tagad ir $ 35 stundā. Darbojoties 5 stundas draudzei izmaksātu $175. Gadā $4550. Lai šādus izdevumus
varētu ietaupīt – Lūdzu nāciet palīgā, jo tā ir MŪSU baznīca.

Aivars Bruns
Baznīcas Apsaimniekošanas Pārzinis

==============================
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Baznīcas un pagalma tīrīšanas deţūras 2012 gadam
Baznīcā

Datums

Pagalmā

Janvāris 21.

Benita Bruns

Imants Bruns

Februāris 4.

Benita Bruns

Aivars Bruns

Februāris 18.

Linda Drēziņa

Juris Drēziņš

Marts 3.

Mārtiņš Biršs

Mācītājs Dainis

Marts 17.

Ēriks Birzulis

Andris Cīrulis

Marts 31.

Baznīcas tīrīšanas talka

Aprīlis 14.

Benita Bruns

Imants Bruns

Aprīlis 28.

Deju kopa „5 Ritenis”

Deju kopa „5 Ritenis”

Maijs 12.

Ināra Ārītis

Edgars Ārītis

Maijs 26.

Deju kopa „Ritenītis”

Deju kopa „Ritenītis”

Jūnijs 9.

Bērnudārzs „Daina”

Bērnudārzs „Daina”

Jūnijs 23.

Linda Drēziņa

Juris Drēziņš

Jūlijs 7.

Benita Bruns

Aivars Bruns

Jūlijs 21.

Deju kopa „Sprīdītis”

Deju kopa „Sprīdītis”

Augusts 4.

Mārtiņš Biršs

Mācītājs Dainis

Augusts 18.

Benita Bruns

Imants Bruns

Septembris 1.

Deju kopa „5. Ritenis”

Deju kopa „5. Ritenis”

Septembris 15.

Ēriks Birzulis

Andris Cīrulis

Semtembris 29.

Ināra Ārīte

Edgars Ārītis

Oktobris 13.

Deju kopa „Ritenītis”

Deju kopa „Ritenītis”

Oktobris 27.

Bērnudārzs „Daina”

Bērnudārzs „Daina”

Novembris 10.

Baznīcas tīrīšanas talka

Novembris 24.

Benita Bruns

Aivars Bruns

Decembris 8.

Deju kopa „Sprīdītis”

Deju kopa „Sprīdītis”

Decembris 22.

Linda Drēziņa

Juris Drēziņš

Plkst. 9.00

Plkst 9.00

Piezīme: Visi ir mīļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas talkās.
Baznīcas atslēga atrodas elektrības skaitītāja kastē pie priekšdurvīm 41 Russell St, Surrey Hills. Pēc darba
beigšanas lūdzu atgriezt atslēgu kastē un ja gadījumā nevarat ierasties norādītās dienās, lūdzu mēģiniet
iepriekš apmainīties ar kādu citu.
Talcinieku Kontakti:
Ināra un Edgars Ārītis 9850 7836
Benita un Aivars Bruns 9890 4849
Imants Bruns 0407 027 498
Mārtiņš Biršs 9563 9685
Deju kopa „5. Ritenis” – Naomi Withers
Naomi.Withers@dse.vic.gov.au
Deju kopa „Ritenītis”
Markus Dragūns 0439 392 475
Lara Brenners
Lara.Brenners@easternhealth.org.au
Draudzes Vēstis

Linda un Juris Drēziņš 9899 2283
Mācītājs Dainis 0459 474 995
Andris Cīrulis 9459 7931
Ēriks Birzulis 9836 3091
Bērnudārzs „Daina” – Suzanna Dodd
sdodd@linet.net.au
Deju kopa „Sprīdītis” Rasma Saulīte c/o
Arnis Vējiņš 9877 2056
anitarni@alphalink.com.au
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Sveicam jubilārus
10/12/11 Austra Ramiņš – 102

07/01/12 Roberts Lieknis – 101

Austra Ramiņš un māc.Dainis

Roberts Lieknis kopā ar meitu Baibu

27/12/11 Miervaldis Balodis – 90
29/01/12 Dagmāra Stils - 70

Izvadīti:







Marta Johanna Puriņš 12.10.1911 – 12.01.2012
Osvalds Švāģeris 17.11.1926 – 25.01.2012
Anna Vasils 30.06.1922. – 12.02.2012
Ojārs Labsvīrs 21.06.1923 - 19.02.2012

„ES esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!
Un katrs, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” - Jāņa evaņģēlijs 11:25-26.
==============================

SATURA RĀDĪTĀJS
D. Markovskis
D. Markovskis
K. Jaunalksnis
***
***
E. Lēmanis
I. Bērziņa
***
A. Bruns
A. Bruns
D. Markovskis
E. Lēmanis
A. Bruns
Draudzes Vēstis

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils
Informācija
Austrālijas latvieša ceļojums Francijā
Dievkalpojumu kalendārs
Dievkalpojumu dežūras
Draudzes priekšnieka ziņojums
Dāmu kopas priekšnieces ziņojums
Aicinājums uz talku
Draudzesīpašumu pārziņa ziņojums
Baznīcas tīrīšanas dežūras 2012. g
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Chairman’s Report
Invitation to working bee
Draudzes darbnieka adreses un nodevas
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CHAIRMAN’S REPORT
Dear members,
Greetings in the New Year.
Two months have already passed and in the meantime we also had the Chinese New year. I trust that all of
you had a pleasant traditional Aussie holiday.
Biruta and I spent a month in New Zealand with our son; or correctly speaking, we stayed at his house with
two beautiful big dogs, whilst Andrejs was traveling interstate with the New Zealand Breakers, playing NBL
basketball.
We were pleasantly surprised by the fresh vegetables in NZ; they were crisp and full of flavour; probably
due to a lot of rain and temperate climate. Pork and smoked fish produce is also tops. Generally, all of this
reminded us of Latvia.
Andrejs’ friend took us fishing in a big boat on Auckland harbour. I caught a 9 lbs 3 ounces snapper; this is
my record for this species of fish.
While we were away rev. Dainis with other workers were busy continuing the activities.
A yearly events plan has been developed and there are some exciting events in store.
There were some regrets voiced that no services were held in January. The committee takes full
responsibility for that. We missed an opportunity for English service on 1st January and a regular service on
22nd January.
We acknowledge having difficulties with services in English. At present, because of the limited language
knowledge of our pastor, this would be understandable. However, in the past we also had to suspend English
services, because of lack of interest.
So please tell me what you would like to see and what commitment you are willing to undertake, so that we
can plan accordingly.
Under the auspices of Latviesu laikraksts, our new website is being developed in both languages. May be
that a chat room evolves so that members can talk to one another, keeping the committee on its toes.
On several occasions I have asked to give me some ideas of how you would like the English service
developed. So far there has been a wall of silence.
Now, with the new web page you can even chat to one another like on Face book or Twitter. May be
someone could suggest an appropriate catch phrase for our web page.
Inese Berzins has resigned as head of the ladies ancillary and her position will be filled by Irene Ziedars.
The next larger service that we are looking forward to is commemorating colonel Oskars Kalpaks and his
commanded Student unit. It will be held at the church on Sunday 4th March at 10.00.
The service will be followed by a short lecture about the legendary colonel. Refreshments will be served, as
usual.
A few days ago a sad message was received that pastor Mara Saulite had passed away. She was a
pillar in the Latvian society and has joined our maker.
Eduards Lemanis
Chairman
==============================

INVITATION

PLEASE JOIN OUR CHURCH AND GARDEN UPKEEP

EASTER WORKING BEE
SATURDAY, 31st March 2012 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 intention with Aivars Bruns tel. 9890 4849
Draudzes Vēstis
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Draudzes darbinieku adreses:
Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz c/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. Vic. 3930.
Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca
Māc. Dainis Markovskis
Draudzes priekšnieks
E. Lēmanis
Priekšnieka vietnieks un kasieris
A. Ziedars
Valdes locekle
I. Bērziņa
Biedrzine/Dāmu kom.pr-ce
Irene Ziedare
Valdes loceklis
M. Balodis
Draudzes īpašumu pārzinis
A. Bruns
Kapsētas pārzinis
G. Rozītis
Administrācija
K. Kasparsons
Marketing
Dz. Samulis
Sekretāre un pārstāve
V. Jefimova

Martiņš Biršs
Dagmāra Stils

Draudzes Vēstu izdevēja
I. Ziedare
Redakcijas locekle
R. Celma

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes valde:
7b Chestrer Street, Surrey Hills. Vic. 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130
e-pasts: lemanise@gmail.com.
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts: aziedars@gmail.com
121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084
e-pasts: ineseberzins01@iprimus.com.au
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com
40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au
41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au
2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084
8 Melaleuca Ave. Lwr. Templestowe, Vic . 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
3/106 Brown Street, Heidelberg , Vic. 3081
48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au

Tel. 9836 0119
Tel. 9890 5797
Mob. tel. 0459 474 995
Tel. 9877 9403
Mob. tel. 0404 856 511
Tel. 9787 5466
Tel. 9459 0673
Tel.9787 5466
Mob. tel. 0409 355 532
Tel. 9877 4842
Tel. 9890 4849
Mob. tel. 0418 520 321
Tel. 9459 8392

Mob. tel. 0411 119 848
Tel. 9457 1340
Mob. tel. 0411 375 834
Tel. 9764 1468

Draudzes vecākie:
214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204
e-pasts: martinbirss@live.com.au
4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9563 9685
Mob. tel. 0407 685 006
Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstis - redakcija
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com
56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au

Tel.9787 5466
Mob. tel. 0409 355 532
Tel. 9887 0806

Draudzes nodevas:
2009 – 2010. gadam $135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk.GST)
2010 – 2011 gadam $135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk.GST)
2011 – 2012 gada,
$150, valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk.GST)
Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt:
A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930
Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā

www.holycross.org.au
Draudzes Vēstis
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