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Kaut varētu 
ADVENTA LAIKĀ 

Tik daudz GAISMAS dvēselē SĒT, 
Viens pret otru, 
lai MĪĻUMĀ spētu, 
mēs šai pasaulē 

UZZIEDĒT. 



Draudzes dzīve decembrī 

Svētdien, 6. decembrī plkst. 10:30 – Adventa otrā svētdiena. Neklātienes DIEVKALPOJUMS ar 
Svēto vakarēdienu. Lūdzam, ja vēlaties, sagatavot maizi un vīnu (vai sulu) mājās. 
Dievkalpojumu kuplinās Kaija un Milija Halvorsones. 

Svētdien, 13. decembrī plkst. 10:30 – Adventa trešā svētdiena. Neklātienes DIEVKALPOJUMS. 
Dievkalpojumu kuplinās Viktors Konters ar ģitāru un dziedāšanu. 

Otrdien, 15. decembrī plkst. 12:00 – Iespēja atvadīties no Demandtu ģimenes Zoom programmā – 
saite tiks publicēta drīzumā. Satiksimies virtuāli, parunāsimies, pakavēsimies atmiņās, 
pateiksimies par laiku, ko esam pavadījuši kopā. 

Ceturtdien, 17. decembrī plkst. 11:00 – Bībeles stunda Zoom programmā. 

Izziņosim e-pastā, vai nākamie dievkalpojumi notiks klātienē vai neklātienē. 

Svētdien, 20. decembrī plkst. 10:30 – Adventa ceturtā svētdiena. DIEVKALPOJUMS. 
Dievkalpojumu kuplinās latviešu skolas bērni ar lasījumiem un dziesmām. 

Ceturtdien, 24. decembrī plkst. 17:00 (5 pm) – Ziemsvētku vakara DIEVKALPOJUMS. Sprediķis 
būs angļu valodā. Piedalīsies draudzes koris. 

Piektdien, 25. decembrī plkst. 10:30 – Ziemsvētku dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu.  

Svētdien, 27. decembrī no plkst. 11:00 līdz 12:30 – DRIVE-THRU atvadas no māc. Dāga un viņa 
ģimenes pie Demandtu mājas: 3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406. 
Dievkalpojums šajā svētdienā nenotiks.  

Ceturtdien, 31. decembrī plkst. 16:00 – Vecgada vakara DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Visi dievkalpojumi tiks raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 
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DIVAS IESPĒJAS ATVADĪTIES 
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Svētdien, 27. decembrī no plkst. 11:00 līdz 12:30 

DRIVE-THRU atvadas pie Demandtu mājas: 
3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406 

 

 

Otrdien, 15. decembrī plkst. 12:00 
Zoom programmā – saite tiks publicēta drīzumā 
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Adventa laika cerībā, gaidot Ziemsvētkus 
Archibīskape Lauma Zušēvica 

Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam parastā iezīme ir cerība. Jo grūtāki un 
juceklīgāki, tumšāki laiki, jo spēcīgāka cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi 
vēl spēkā. Tā Bībele definē cerību. Tā ir pārliecība, ka Dievs izpildīs savus 
apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis: “Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava 
gaidīšana tevi nevils.” (Sak. 23:18) Pirmajā Ziemsvētku brīnumā Vārds tapa 
miesa un Dieva solījumi piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus, kurā bija 
dzīvība, un dzīvība bija pasaules gaisma!” (Jņ 1:4)  

Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. 
februārī neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums 
pandēmija, konflikti, krīzes un asākas cilvēku domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību. Kristus to 
atjauno, mums atgādinot: “Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs 
dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Un aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsas Viņa gaismā! 

Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt 
pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu dzimšanas 
diena. Vācu bēgļu nometnē 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un neziņā par savu nākotni, 
vēl būdams teoloģijas students, izdevumā “Dzirkstele” viņš bēgļus iedrošināja jo sevišķi šādā laikā 
neaizmirst, ka:  

“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds. Mēs 
tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu, lai dod 
mums patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru pazīšanās zīme ir 
mīlestība. Virs zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša cerība, ka tas Kungs 
mūs ved pilnībai pretī…”  

Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem augušas rūpes 
par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par to, kāds būs 2021. 
gads. Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā, atcerēsimies, ka mēs piederam 
Tam, Kurā “mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai 
un varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, tad virtuālajā pasaulē, 
dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka Viņš tik pilnīgi piepildījis savus apsolījumus!  

Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei, katrai 
draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo pasauli un svētī 
mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu gaišākas un cerībā 
atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa dzimšanas svētkus! 

GARĪGĀ 
MAIZE 
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Ziemsvētku vēstījums 
Prāvests Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica: “Mīliet 
viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis.” (Jņ. ev.15:12). 

Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr dzīvā 
Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien 
Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība parādās uz zemes, lai mūs celtu pretī 
dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, neiedomājamu brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk 
kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo žēlastību. 

Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimt arvien no jauna. 
Viņš dzimst cilvēku sirdīs – visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu un dvēseles 
mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad redzam mūsu mīļos 
slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem atvadīties. Viņš dzimst 
mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā. 

Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājiem/ām, draudžu locekļiem, baznīcas 
darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana ģimene vēlam 
svētītus un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā 2021. gadā. 
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Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija 
saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un, ienācis pie viņas, 
eņģelis sacīja: “Esi sveicināta, izredzētā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, 
kas tas par sveicienu. Un eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. 
Un, redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus.          Lūkas evaņģēlijā 1:26-31 

Gaidīšana Adventa laikā 
Mācītājs Dāgs Demandts 

Gaidīšana ir tik ļoti grūta lieta, jo liekas, ka tu neko nedari. Būdams tēvs, redzu, ka bērniem ir vēl grūtāk 
gaidīt. Mani dēli, Roberts un Harijs, jau nepacietīgi gaida Ziemsvētkus, un Roberts savu dzimšanas 
dienu decembra vidū, skaita dienas, gaida. 

Dzīvojot divdesmit pirmajā gadsimtā ar visiem tehnoloģijas izgudrojumiem, mēs sagaidām visu lielā 
ātrumā, mums ir īsas uzmanības noturēšanas spējas (attention span). Mums ir nepieņemami gaidīt 10 
sekundes, kamēr viena mājas lapa internetā atveras. Mēs meklēsim ātrāku interneta savienojumu. Ja 
mums jāgaida 5 sekundes, lai izdrukātu papīru, mēs prasām, kas vainas? Kādreiz vēlamies 
satraukumā un dusmās nosūtīt vienu e-pastu, varbūt labāk pārdomāt? Nē! Sūtām vien! 

Ja kādam jāiemācās Adventa laika mācība/tikums – gaidīšana vai specifiski “Gaidot mūsu Kungu”, tad 
tie esam mēs.  

Viena lieta, ko neesam varējuši paātrināt, ir dzemdību process. Tomēr paiet apmēram 9 mēneši, lai 
bērniņš ienāktu pasaulē, vai vēlamies gaidīt, vai nē. Mēs domājam par Mariju šajā gada laikā. Jēzus 
māti. Ja mēs vēlamies ceļot kopā ar Mariju līdz Jēzus dzimšanai, mums būs jāceļo līdzi šajās 4 Adventa 
laika nedēļās.  

Vecā derībā pravietis Jesaja mums atklāj, ka Dievs strādā saviem cilvēkiem, un šie cilvēki gaida Dievu. 
Ko nozīmē gaidīt Dievu? Daudzi no mums saprot, ko šis nozīmē. Mēs gaidām, lai Dievs mums 
izskaidro, kāpēc mūsu tuvinieks nomira. Mēs gaidām, lai Dievs atjauno attiecības ar mums, ne otrādi. 
Un, protams, 2020. gads ir bijis pilns ar gaidīšanu. Mēs esam gaidījuši, lai lockdown/karantīna beidzas. 
Mēs esam gaidījuši maskas, respiratorus un tualetes papīru. Mēs esam gaidījuši COVID testa 
rezultātus, pozitīvus vai negatīvus. Mēs esam gaidījuši nedēļas vai pat mēnešus, lai redzētu tuviniekus, 
kuri ir veco ļaužu mītnēs vai slimnīcās, ar iemeslu sargāt veselību un dzīvības. Mēs esam gaidījuši, 
kad bērni varēs atgriezties skolās, vai ja mūsu darbs būs nosargāts. Esam gaidījuši valdības atbalsta 
čekus un citus atbalstus. Esam gaidījuši vēlēt, gaidījām redzēt, vai mūsu pasta balsis ir saņemtas, kā 
arī gaidījām vēlēšanu rezultātus. Mēs gaidām vakcīnu. Mēs esam gaidījuši tikt atpakaļ mūsu baznīcā, 
klātienes dievkalpojumos, lai pielūgtu Dievu tajā veidā, kā mēs to agrāk darījām. 2020. gads ir bijis 
gaidīšanas gads. Mēs esam labāk sagatavoti, lai saprastu šo biblisko jēdzienu “Gaidot mūsu Kungu.”  

Labā vēsts ir, ka Dievs strādā ar mums, kamēr mēs gaidām Dievu. Adventa laikā mēs piedzīvojam diva 
veida gaidīšanas. Pirmā: mēs gaidām svinēt Ziemsvētkus, kad Dieva dēls nāca pie mums cilvēka 
formā. Mēs svinam Jēzus dzimšanas dienu 24. un 25. decembrī. Otrā: Mēs gaidām zīmes, lai redzētu, 
kā Jēzus iemiesojas mūsu ikdienas dzīvēs. Mēs gaidām redzēt, kā Dievs parādīsies kādā konkrētā 
laikā un vietā.  
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JĒZUS KRISTUS SAKA: 
“TOPIET LĪDZCIETĪGI, KĀ JŪSU TĒVS IR LĪDZCIETĪGS.” LK 6:36 

2021. gada lozungs 
 

Šī izaicinājumu gada svētku sezonā būsim īpaši līdzcietīgi viens pret otru, lai jauno 
gadu varam sagaidīt veselīgā garā un atjaunotā cerībā! 

Draudzes vadība novēl ikvienam gaišus Ziemsvētkus un 
stabilāku, veselīgāku jauno 2021. gadu! 

 

 

Dievs ir ar mums. Bet kur? Un kā? Kā Marija pacietīgi gaidīja jaunu atklāsmi un vēsti no Dieva. Nav 
viegli būt pacietīgam. Mēs esam noguruši no gaidīšanas pēdējā gadā un visām tām reizēm, kad esam 
nolēmuši nesatikties ar mūsu tuviniekiem, lai sargātu viens otru. 

Mēs jūtam, ka daudz laika ir iztērēts 2020. gadā, un ka mūsu dzīves ir bijušas pauzētas. Vai tā ir 
patiesība? Vai šis laiks tiešām bija nevērtīgs? Marijas laiks, 9 mēneši, ir bijis gandrīz tikpat garš kā 
mūsu laiks. Kas ir audzis jūsos šajā gaidīšanas laikā? Kāda jauna lieta/prakse ir izveidojusies jūsu 
garīgā dzīvē? Kā jūs kā indivīdi vai ģimenes esat atraduši jaunus spēkus, lai atbildētu izaicinājumiem 
jums apkārt? Marijas gaidīšanas laikam bija iemesls. Viņai bija mērķis, un Dievs uzticīgi vadīja līdz 
mērķim. Atskatoties uz jūsu gaidīšanu šajā gadā, kas jūsos ir audzis? Marija iedeva dāvanu pasaulei, 
kas būs tā dāvana, ko jūs piedāvāsat pasaulei šajos svētkos? Mums ir jābūt nomodā, lai saredzētu 
Dieva žēlastību un citas dāvanas šajā laikā, kad ir bijušas daudz un dažādas ciešanas. Dievs arī vēlas 
mūs atjaunot. Dievs ir tas, kas vēlas to darīt. Zinādami to, mēs saprotam, ka neesam vieni, mums nav 
visu pašiem jāizgudro. Dievs ir aktīvs mūsu, mūsu draudzes un sabiedrības dzīvēs.  

Mēs esam Dieva meistardarbs. Dievs ir mūs radījis. Tomēr meistardarbs prasa laiku. Mēs gaidām mūsu 
Kungu. Un pravietis Jesaja Adventa laikā paziņo Labo Vēsti: “Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, 
ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!” Āmen.  



Pateicība Edītei un Arne Rovick 

Draudzes vadība vēlas izteikt sirsnīgu 
pateicību Edītei un Arne Rovick par dāsno 

$25,000 ziedojumu, 
atbalstot draudzes darbību! 

 

 

Baznīcas rajona bērniem Ziemassvētku dāvanas 
Mācītājs Dāgs 

Aicinām ziedot Ziemsvētku dāvanas baznīcas rajona trūcīgiem bērniem un 
pusaudžiem. Šo aicinājumu esam saņēmuši no Ace in the City 
organizācijas, ar kuru kopā esam atbalstījuši rajona bērnus ar maltītēm 
un mugursomām. Šeit ir iespējas, kā varat iepriecināt bērnus šajos 
svētkos. 

 Nopirkt dāvanu bērnam vai pusaudzim un to atvest uz mūsu baznīcu 
(curbside, nav jānāk iekšā). Lūdzam neietīt dāvanu. Uz baznīcu var 
atvest dāvanas trešdien, 2. decembrī no plkst. 12:00 līdz 1:00 pēcpusdienā un svētdien, 6. 
decembrī no plkst. 12:00 līdz 1:00 pēcpusdienā. 

 Var arī pasūtīt dāvanas internetveikalos un tās sūtīt tieši uz Ace in the City biroju: 
Ace in the City, 3501 Aldrich Ave S, Minneapolis, MN 55408. 

 Vai ziedot Ace in the City elektroniski: aceinthecity.org/donate. 

 

 

 

 

Maiņas draudzē, sākot ar jauno gadu 
Kā iepriekš ir ziņots, mācītājs Dāgs pēc 8 kalpošanas gadiem pie mums dosies tālāk savā 
kalpošanas ceļā uz Toronto latviešu Sv. Andreja draudzi Kanādā. Mācītāja pēdējais dievkalpojums 
mūsu draudzē būs 31. decembrī. Lidojums uz Kanādu mācītājam ar ģimeni ir paredzēts 5. janvārī. 
Tiek plānotas divas iespējas atvadīties no mācītāja un viņa ģimenes – virtuāli Zoom programmā, kā 
arī piedaloties Drive-Thru pie mācītāja mājas. Vairāk informāciju par šo var atrast šī izdevuma 
laikrādī. Mācītājam aizejot, draudzes darbība turpināsies! Sekojiet līdzi informācijai no draudzes 
vadības. Protams, mums jārēķinās ar to, ka laikā bez mācītāja lietas būs mazliet savādākas, bet līdz 
brīdim, kamēr tiks atrasts jauns mācītājs, centīsimies darīt to labāko, ko iespēju robežās varēsim 
darīt. Atcerēsimies, ka mēs esam latviešu izcelsmes draudze, kas dara Dieva mīlestības darbu 
Minesotā un pasaulē. Dievs mūs nav atstājis, bet gan iet kopā ar mums šajā pārmaiņu laikā. Atbildīgā 
persona šajā laikā ir draudzes priekšniece Kristīne Kontere. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, 
lūdzam sazināties ar Kristīni. 

DRAUDZES 
DZĪVE 
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Dziļā pateicībā 
Edija un mācītājs Dāgs 

Tik tiešām, kā Renārs Kaupers to izdzied savā 
dziesmā ar Imanta Ziedoņa dzeju, laiki mainās un laiki 
jūk. Mūsu gadījumā mums arī laika daudz vairs nav, jo 
5. janvārī pacelsimies gaisā, lai dotos atpakaļ uz 
turieni, no kurienes 2012. gada decembrī ar 
10 pēdu U-Haul smago mašīnu ieradāmies. Cik bagāti 
mēs atgriezīsimies atpakaļ Kanādā – trīs dēli, daudz 
vairāk iedzīves, abi iegājuši jaunā desmitgadē, bet, 
ko vēlos uzsvērt visvairāk, atbalstu un daudz labu 
mācību ieguvuši mūsu mīļajā Mineapoles latviešu 
draudzē! Tik piemērotas liekas šīs dzejas rindas, jo, domājot par atvadām, tādas sajūtas mani ir 
apņēmušas – mazā bilžu rāmītī gribas sev līdzi vest bildi no ikkatra, kas šo lasa, no ikkatra, ar kuru 
mūsu ceļi šajos astoņos gados ir krustojušies. Cik ļoti pieņemti un atbalstīti mēs esam jutušies visus 
šos gadus!  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Laiki mainās, laiki jūk, 
laika daudz vairs nava. 

Mazā bilžu rāmītī 
man ir bilde tava. 

Renārs Kaupers 
Imants Ziedonis 

 
 

Edija 2012. gada maijā, kad viesojāmies 
Mineapoles draudzē uz mēnesi. 

2012. gada decembrī, 
ceļā no Ontario, 
Kanādas uz Minesotu. 

Gerolds Luss bija draudzes priekšnieks laikā, kad mēs 
ieradāmies Mineapoles draudzē. Viņš kārtoja visas lietas, lai 

mūsu atnākšana uz šo draudzi būtu veiksmīga un gluda. Dienā, 
kad iebraucām Mineapolē, Gerolds ar sievu Gundu mūs 

sagaidīja ar visādiem latviešu labumiem – pīrāgiem un maizi. 
Mūsu pirmā apmešanās vieta bija Astrīdas Puķītes mātes 

dzīvoklis Columbia Heights.  

Bildē Gerolds 
ar mūsu dēlu Hariju 
2019. gada martā. 
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2014 rudens 
 

2013. gada oktobrī kopā ar Sarmu Straumani 
izbraucām ar segways pa rudenīgo Stillwater. Tā 
bija mūsu dzimšanas dienu dāvana no Sarmas. 

2013. gadā kopā ar jauniešiem paēdām 
vakariņas mūsu baznīcā un tad 
devāmies uz kristīgās mūzikas 

dziedātāja Chris Tomlin koncertu. 

2013. gada rudenī 
piedalījāmies 
LELBA projekta 
“Priecīgas pēdas” 
walk-a-thon apkārt 
Nokomis ezeram. 

2014. gada aprīlī 
devāmies 

izbraukumā kopā 
ar Milvoku draudzi 

uz veclatviešu 
ciemu Gleason, WI. 
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2014. gada rudenī mūsu draudzes 
slavēšanas grupa “Mineapoles Dvēsele”. 
Tas man bija liels un īpašs piedzīvojums 
būt daļai no šīs grupas. Paldies grupas 
biedriem un Viktoram Konteram! 
Viktoram arī pienākas paldies par 
mācību stundām, kurās viņš man mācīja 
braukt ar mašīnu, lai es varētu nokārtot 
Minesotas braukšanas atļauju. 

2014. gada rudenī grupiņa dāmu 
sanācām kopā, lai atzīmētu mūsu 

gaidāmo pirmdzimto dēlu Robertu. Šī 
man ir mīļa bilde ar mīļiem un tuviem 

cilvēkiem, kuri vairāki jau devušies 
mūžībā. Tik daudz esmu no šīm 

mātes sirdīm mācījusies. Tik dažādi 
un sirdi aizraujoši, kā arī plosoši 

mātes ceļi ieti. Esmu ļoti pateicīga, 
ka varēju būt viņu klātbūtnē, vērot, 

jautāt, izzināt. Bildē arī redzama 
māc. Maija, kura mūs sirsnīgi 

aicināja un sagaidīja Mineapoles 
draudzē. 

2014. gada Ziemassvētkos ar Santu 
un Kasparu Kalnīšiem. Kalnīšu 

ģimene mums atvēra savas mājas 
durvis jau pašā sākumā, kad nupat 

bijām ieradušies Mineapolē. 
Pateicamies!  

Vēlamies pieminēt un 
pateikties arī Konteru ģimenei 

par mūsu uzņemšanu savā 
mājā un laivā! Ozolu/Štolceru 
ģimenei par Pateicības dienu 
mielastiem! Vīksniņu ģimenei 

par ikgadējo Ziemassvētku 
dienas pusdienu tradīciju! 

Zeltiņu ģimenei par lielo 
atbalstu! 
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2015. gada septembris – 
Bībeles stunda. Katrs 
cilvēks šajā bildē mums 
ir mīļš! Šīs bija 
vislabākās Bībeles 
stundas pasaulē.  

2015. gada 18. novembrī ar Betsiju 
un Benu Aļļēm. Paldies, draugi! 

2015. gada decembrī, kad Robertam palika 1 gadiņš! 
Kāds draugs Latvijā par šo bildi teica – tipiska pirmā 
gadiņa dzimšanas dienas ballīte. ���� 
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Mēs esam no sirds pateicīgi Dievam par visiem, kuri sniedza savu mīlestību mūsu bērniem, īpaši 
pirmajam dēlam Robertam! Dievs, nekad neļauj mums aizmirst stāstīt viņiem, cik ļoti Mineapoles 

draudzē viņus mīlēja un uzraudzīja. 
Bildē augšā Roberts ciemojās pie Ausmas Kandrovičs un bildē pa labi spēlēja ērģeles ar mūsu 

ērģelnieci Gunu Kalmīti Skujiņu. 2016. gada martā. 

Milda Dauka un Laimonis Sproģis. Šie mīļie cilvēki un viņu liecības manā garīdznieka kalpošanā ir 
ieņēmuši īpašu vietu. Šie ir īsteni paraugi latvietības un ticības kopšanā kā man, tā arī Edijai. 

Mūžīga pateicība Mildai un Laimonim! 
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Es nevarētu prasīt labāku pirmo pilna laika draudzi, kur kalpoju garīdznieka amatā, kā Mineapoles 
draudzi. Manā kalpošanas laikā draudze vienmēr ir bijusi gatava atsaukties vajadzībām un mēģināt 
jaunas lietas. Kā draudzes gans jutu, ka jūs paļāvāties uz Dievu, un 8 pavadītie gadi bija svētību pilni. 
Šajā laikā tika atjaunota svētdienas skola, vidējās paaudzes Bībeles grupiņa, Svētrīta Zvani un 
draudzes mājas lapa. Tika izveidota slavēšanas grupa “Mineapoles Dvēsele”. Baznīcā tika ievietots 
lifts, atjaunots altāris, atjaunota virtuve un draudzes nama lielā zāle. Tika rīkoti daudz un dažādi 
pasākumi, kā piemēram, Celsmes dienas, draudzes 65 gadu jubileja, kur uzzinājām par Minesotas 
franču vēsturi, Reformācijas 500 gadu jubileja u.c. Tika atbalstīti vairāki LELBA un Daugavas Vanagu 
ASV projekti ar ziedojumu akcijām. 
Draudze iesaistījās vietējā kalpošanā, 
gādājot rajona bērniem maltītes un 
mugursomas. COVID-19 vīrusa laikā 
sākām raidīt dievkalpojumus un 
svētbrīžus internetā. Pēc George 
Floyd nāves tika izveidota Social and 
Racial Justice komiteja, kura iestājas 
par patiesību un cilvēku tiesībām. Vēl 
ir daudz un dažādi piemēri. Šis viss, 
protams, nebūtu iespējams bez Dieva 
vadības, dedzīgiem kalpotājiem un 
vēlmes mēģināt jaunas lietas. Zinu, ka 
Dievs turpinās šo atjaunošanas darbu 
Mineapoles draudzē. 

 

 

 

 

Latviešu skolas bērni māc. 
Dāga birojā 2016. gada rudenī. 

2018. gada rudenī, kalpojot kopā ar Andreju 
Lazdu, Māru Zeltiņu un Larisu Ozolu Folwell skolā. 

Visas mūsu ģimenes vārdā sakām dziļu 
paldies par kopā pavadītajiem astoņiem 
gadiem Dieva druvā! Tas darbs, Kungs 
Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs, ko darām 

mēs. Un šis darbs turpinās! 

 
Māc. Dāgs, Edija 

Roberts (6), Harijs (3) un Arnolds (8 mēneši) 
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Aicinājums ziedot draudzei! 
Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši draudzes darbību. Jūs 
patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot mūsu Kungam ar pateicību un prieku! 
Draudzes dzīve, kalpošanas, vajadzības un pienākumi šajā COVID-19 vīrusa laikā neapstājas, tāpēc 
aicinām paļauties uz Dievu un turpināt rūpēties par draudzes darbību ar ziedojumiem. Sirsnīgs paldies! 
Ziedot var trīs veidos: 
1) Sūtot čeku pa pastu uz draudzes adresi. 
2) Ziedojot elektroniski: mndraudze.org/ziedo 
3) Ja jums ir latviešu kredītsabiedrības konts, varat sazināties ar LCU un viņi pārskaitīs ziedojumu uz 
draudzes kontu. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

Ziemsvētku upuris – ziedojums 
Neaizmirstiet nosūtīt draudzei jūsu Ziemsvētku ziedojumu.  

Šis ziedojums ir svarīga daļa no draudzes budžeta. 
 

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze 
3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407 

Uzvārds, vārds_______________________________________ 
Datums_____________________________________________ 

Draudzes uzturēšanai .............................................$________  
Baznīcas remontiem ...............................................$________ 
Svētrīta Zvaniem .....................................................$________  
Dāmu saimei ...........................................................$________  
Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBAi) ...........$________ 
Palīdzība baznīcai Latvijā .......................................$________  
Latviešu skolai ........................................................$________  
 ................................................................................$________ 
 ................................................................................$________ 
KOPĀ ......................................................................$________ 
 
 



Latvijas Valsts svētku virtuālās svinības 2020. gada 18. novembrī 
Indra Halvorsone 

Par spīti pandēmijai, Latvijas Valsts svētki Minesotā tika skaisti nosvinēti! 
Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, varējām sanākt kopā virtuālā vidē. Bija 
prieks redzēt tik daudzus tautiešus – vienā brīdī ekrānā bija redzami 70 
“lodziņi”, un daudzos no tiem bija vairāk par vienu klausītāju. 

Latviešu skolas saime LOAM uzdevumā bija atbildīga par programmas 
izveidi. Programmu vadīja skolas pārzine Indra Halvorsone. Dažreiz saniķojās 
tehnika un dažas lietas bija jāiesāk vēlreiz, bet dalībnieki bija ļoti iecietīgi – par to  
liels paldies no pasākuma vadītājas puses.  

Svinību sākumā lūgšanu teica mācītājs Dāgs Demandts, kuram sekoja video sveiciens tautiešiem 
ārzemēs no Latvijas Republikas prezidenta Egila Levita. Pēc tam visi kopā ar draudzes kori dziedājām 
Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”. 

Dalībnieki ar lielu interesi noklausījās prezentāciju “Vēstures krustcelēs – Latvija senajās kartēs”. Par 
to, ko mēs varam uzzināt no senajām Latvijas kartēm, ļoti aizraujoši stāstīja valsts svētku goda viesis 
– Lāris Grava no Vašingtonas, kurš kolekcionē senās kartes. Viņa kolekcijā jau ir vairāk kā 400 karšu!  

Pēc prezentācijas sekoja divi skolas saimes priekšnesumi video salikumā. Latv. t. dziesmu “Nu, 
ardievu, Vidzemīte” dziedāja skolas bērni un ģimenes kopā ar 8. klases koklētājiem un bundzinieku 
Andri Ivaskeviču. Atsevišķos video kopā bija salikusi sk. Zinta Pone. Pandēmijas apstākļos tika 
sagatavots arī dejas uzvedums – “Zviegtin’ zviedza kara zirgi”. To skolas saime veltīja visu Latvijas 
varoņu un aizstāvju piemiņai. Dejas horeogrāfiju izveidoja skolotāja Ingrīda Erdmane, video kopā ar 
palīgiem uzfilmēja un salika kopā Māra Pelēce. 

Pēc priekšnesumiem sekoja svinīgi paziņojumi. Ar aplausiem pasākuma dalībnieki sveica ziņu par 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) atzinības rakstu piešķiršanu prof. Irenei un Paulim Lazdām – par 
īpašiem sasniegumiem un Latvijas Okupācijas muzeja veidošanu, un par ilggadīgu Latvijas studentu 
uzņemšanu Viskonsinas universitātē (Eau Claire). Vārds tika dots Dr. Jānim Dimantam, kurš paziņoja 
par Rūtas Margaretes Beķeres apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelšanu Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieres godā. Arī pēc šī paziņojuma varējām redzēt sirsnīgos dalībnieku aplausus – katram 
savā mājā! Sirsnīgi sveicam visus trīs apbalvotos! 

Svinību noslēgumā tika atskaņota draudzes kora ierakstītā Lolitas Ritmanes dziesma ar Māras Zālītes 
vārdiem “Manā sirdī” (diriģente Guna Kalmīte Skujiņa, virtuālo video ierakstu salika kopā Zinta Pone). 
Skolas pārzine noslēdza svētku aktu ar Veltas Tomas dzejas vārdiem: 

Dievs, svētī Latviju, zemi, cilvēkus, valodu,  
Dziesmu un ticību, godaprātu un darba tikumu, 
Uzturi mūs dzīvus, dari mūs brīvus – 
Garā un pateicībā, cilvēka vārda cienīgus, 
Latviešus – Tēvzemē un pasaulē! 

Domās visi vēlējām saules mūžu Latvijai! Ceram, ka 2021. gadā Valsts svētkus varēsim svinēt atkal 
visi kopā ierastajās baznīcas telpās 2. stāva zālē. 

DVĪŅU 
PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Latvijas Valsts svētku virtuālās svinības bildēs 

 

  

 

 

Bildē augšā latviešu skolas bērni 
dejo “Zviegtin’ zviedza kaŗa zirgi”. 

Bildē lejā latviešu skolas ģimenes 
dzied “Nu, ardievu, Vidzemīte”. 
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Latvijas Valsts svētku virtuālās svinības bildēs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Margarete Beķere – Triju Zvaigžņu ordeņa Atzinības krusta kavaliere 
Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 

18. novembrī, šinī nozīmīgajā un iezīmīgajā dienā, lai gan caur Zoom, man 
bija gods un izdevība pateikties visiem tautiešiem Minesotā, ārpus tās, kā arī 
tautiešiem ārzemēs un Latvijā, par atbalstu. Tas viss izpaudās pozitīvā un 
radošā novērtējumā par darbu, ko veikusi mums visiem pazīstamā un 
neatlaidīgā cīnītāja par Tēvzemi – Latviju, tās labklājību un uzplaukumu, 
daudzu gadu garumā.  

Triju Zvaigžņu ordeni, augstāko Latvijas Valsts apbalvojumu, ir saņēmusi 
RŪTA MARGARETA BEĶERE – viņa ir iecelta Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieres godā. 

Sekoja aplausi, lai gan caur Zoom, bet mīļi un sirsnīgi, spriežot pēc dalībnieku 
sejām. Pateicos latviešu skolas pārzinei Indrai Halvorsonei par doto uzticību 
sveikt mūsu jubilāri. Atzinības Krusta pasniegšana varētu notikt, kad vispārīgi apstākļi pasaulē 
pandēmijas sakarā uzlabosies. 

••• 
KAPU VIETAS UZ PĀRDOŠANU 

Section 26, Lot 55, vietas 4&5. 
Lūdzu sazināties ar Ritu Dauku: 

612-437-2048 

Section 29, Lot 359, vieta 1. 
Lūdzu sazināties ar Mary Wallraff: 

612-226-1058 

Draudzes koris dzied Lolitas Ritmanes dziesmu ar Māras Zālītes vārdiem “Manā sirdī”. 
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A heartless heartland: How did Wisconsin lose its way? 
Jānis Lazda, The Cap Times Nov 30, 2020 

If I learned two things from my parents, it was sacrifice and Wisconsin’s particular brand of America.  

Sacrifice was by example. Both came to the United States as refugees from the invading Soviet armies 
of World War II, literally walking across much of war-torn Europe with what they could carry. Then came 
lives in a strange new place, manual labor in cabbage fields and meat factories, the daily work of 
becoming Americans, and a laser focus on that unique stepladder our country holds out for all to reach 
for and rise — education. 

Fast forward decades, and my parents became professors at the University of Wisconsin-Eau Claire, 
educating generations of Wisconsinites with a combined 60 years of service. My father taught history 
— a tool to help understand the globe he had seen at its worst. Teaching languages was my mother’s 
profession, offering the words to speak to that same world. My parents were passionate about teaching 
and proud of their students, keen to stress that just like they had come from their far corner of the world 
to Eau Claire, Eau Claire could lead its students to any place their dreams took them. 

Shaped as my siblings and I were by Eau Claire’s Carson Park, the YMCA, and Memorial High School 
like other kids, we grew up with perhaps a deeper affection for Wisconsin than belied our family’s 
relatively short history there. As my parents recounted yet another Blugold alumni’s worldly professional 
accomplishment, they offered another example that anything was possible growing up in small town 
Wisconsin. Never a derided “fly over state,” but a springboard. 

Indeed I sprang to Washington, D.C. for a career in government, while my sister pursued education 
and my brother business on the East Coast. I confess to being a little bit smug as my career progressed 
and my colleagues hailed largely from Ivy Leagues — peers to this proud Badger. Quick to introduce 
myself as from a small town in Wisconsin, I’d simply “lived here for a while.” This Midwestern identity 
now raises eyebrows as “a while” enters its third decade and my toddler calls just one place home. 

Wisconsin is a place that is unfamiliar to my daughter and likely will remain so until we can travel again, 
whenever that may be. But I too have come to not recognize my home state. A place I have so long 
associated with education and progress, seems defiant in its intent to ignore science, global lessons, 
and commonsense practices around COVID-19. Political leaders and communities alike seem more 
eager to score points than sacrifice and face increasingly grim facts as hospitals exceed capacity. In a 
growing crisis, they defend their “freedom” to be reckless, selfish, and endanger society’s most 
vulnerable — freedoms contemplated nowhere in our American laws or values. 

After a war set my parents walking to freedom a half-century ago, they understand that today’s crisis 
requires they not step outside. All they can do is 
wait. Meanwhile I wonder, how did Wisconsin lose 
its way? 

 
In this Nov. 5, 2020, file photo, doors to a 
COVID-19 treatment unit at UW Health in 
Madison, Wis., caution hospital personnel and 
visitors. Conditions inside the nation’s hospitals 
are deteriorating by the day as the coronavirus 
rages through the country at an unrelenting 
pace. (John Hart/Wisconsin State Journal via 
AP, File) 



 

Īpaša piezīme – nav noteikti iepriekš jāpiesakās. Droši nāciet iekšā Zoom virtuālā pasākumā – ejiet uz zoom.us, izvēlieties – 
join a meeting, ievadiet info: Meeting ID: 816 2318 6368, Passcode: 094286. 

Tel. (tikai skaņa) +16699009128. Tiešā Zoom pieslēgšanās saite: 
https://us02web.zoom.us/j/81623186368?pwd=eWY2aGRGZERwbHJQcVR0YWVTanI1UT09 

Ja jums ir kāda Amerikā radīta kokle, nolieciet tuvāk, lai varat pārādīt. 
 

 



 KOPĀ AR KORI DZIEDĀSIM 
ZIEMASSVĒTKU DZIESMAS UN 

ATCERĒSIMIES MĪĻĀKOS 
ZIEMASSVĒTKU  DZEJOĻUS! 

 

 

Dziesmiņ, dziesmiņ, uz kurieni tu? 
Uz Ziemassvētkiem es skanēšu. 
Tas tik ir jauki: pa ceļam mums! 
Trijatā skaistāks būs skanējums! 

Māra Cielēna 

 

KAD:  Trešdien, 16. decembrī plkst. 18:30 (6:30 pm) 

KĀ:  Virtuāli, Zoom vidē. 
Lai pieslēgtos, ejiet uz zoom.us, 
izvēlieties join a meeting, ievadiet info: 
Meeting ID: 886 5879 2309  Passcode: 464838 

Ja pieslēgsieties no sava viedtelefona (smartphone), tad jālejuplādē Zoom aplikāciju (Zoom 
app) no Play Store vai App Store (tas neko nemaksā). Tel: +13126266799 (tikai skaņa, ja 
nevar pieslēgties citādi). 

KO DARĪSIM? Iededzināsim svecīti un dziedāsim līdzi dziedātājiem: visi, izņemot šī brīža 
dziedātājus, būs noklusināti (mute), bet savās mājās var aizrautīgi dziedāt līdzi. Vārdi būs 
redzami! 

 

 

 

Draudzes koris mīļi aicina – radīsim svētku 
sajūtu paši sev un citiem šajā tumšajā laikā, 
KOPĀ dziedot iemīļotākās Ziemassvētku 
dziesmas un atceroties mīļākos Ziemassvētku 
dzejoļus! 

 

 

 

Ja jūs gribētu dziedāt savu mīļāko 
Ziemassvētku dziesmu vai noskaitīt 

savu mīļāko Ziemassvētku dzejoli vai 
pantiņu, lūdzu piesakieties Indrai 
Halvorsonei līdz 15. decembrim – 

sūtiet e-pastu uz ikulite@yahoo.com 
vai zvaniet uz 612.382.3910.  

 

 

 

KLIEDĒSIM TUMSU 
UN RADĪSIM 
SVĒTKU PRIEKU 
KOPĀ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vai jums mājās ir mīļa glezna, ko patiktu redzēt arī citiem? Kāpēc jums šis gleznotājs patīk? 
Vai jums ir interesants stāsts par to, kā jūs šo gleznu iegādājāties? 

Vai glezna jums kaut ko atgādina vai rada kādas īpašas izjūtas? 

Dalīsimies ar šiem stāstiem un šīm gleznām! 

Sapulcēsimies ar Zoom saiti 
9. JANVĀRĪ 4OS PĒCPUSDIENĀ 

un parādīsim viens otram gleznas, kuras ir mūsmājās! 

Baudīsim jauku pēcpusdienu kopā ar skaistām gleznām un interesantiem stāstiem! 
 

GLEZNU IZSTĀDE MŪSMĀJĀS 
 
 

PIRMS 9. JANVĀRA TIKŠANĀS: 
• Izvēlieties gleznu/gleznas 
• Piesakieties šim vakaram, rakstot Indrai Halvorsonei(ikulite@yahoo.com) 
• Nosūtiet gleznas bildi Indrai vai izdomājiet, kā varat uzlikt datoru tā, lai varētu 
parādīt gleznu/gleznas tikšanās reizē 
• Sagatavojiet īsu stāstu, apmēram 3 minūšu garumā 

 

 

 

9. JANVĀRĪ: 
• Pievienojieties Zoom saitē, kura tiks izsūtīta tanī dienā un 
arī publicēta Latvieši Minesotā FB lapā 

 

I. Halvorsone 612-382-3910 
B. Olingere  651-340-4236 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Nekustamo īpašumu aģente 

 Larisa (Štolcere) Ozola 
Mobīlais 612.991.1760 
larisaozols@gmail.com 

 

Vai domājat par nākamo soli dzīvē – pārdot savu māju, meklēt nākamo sapņu māju vai dzīvokli – 
kārtoju (visas Jūsu) nekustamo īpašumu vajadzības! 

Ar savu darba pieredzi projektu vadībā un tirgū, technoloģijā un sabiedrisko mediju jomā, sadarbojos 
ar klientiem, lai palīdzētu risināt Jūsu nākamos dzīves soļus. 

Esmu sertificēta māklere Minesotā, kā daļa no “Lakes Area Realtors”. Mēs strādājam pa visu 
Mineapoli un St. Paulu, ieskaitot priekšpilsētas. 

Lūdzu sazinaties ar mani ar Jūsu jautājumiem par nekustamo īpašumu tirgu, vai tas būtu Jūsu 
nākamais solis drīzumā, vai arī, ja tikai sākat par to domāt. 

Labprāt Jums palīdzētu! 

 

 
 

 

 
 



Sludinājumi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZKĀRTOJU MĀJAS IZPĀRDOŠANU 
 

Vai jūs pārceļaties? Vai jums ir jālikvidē mājas iekārta?  
Jāatbrīvo māja no mēbelēm, traukiem, sīkumiem utt.?  

Es varu jums palīdzēt. 
- Izšķiroju mantas (sazinoties ar jums) – ko paturēt 

ģimenē, ko pārdot, ko izmest. 
- Sakārtoju mantas pārdošanai. 

- Nocenoju pārdodamās mantas un izsludinu. 
- Vadu pārdošanu/Estate Sale. 

- Aizvedu palikušās mantas uz labdarības organizācijām. 
 

Maija Zaeska 
952-454-4172 (mobīlais), 763-972-2521 (mājās)  

zaeska@frontiernet.net 

 SIDRS 
 

Gaumes mainās laikiem līdzi. Tā arī, ko dzeram un ēdam. 
Sidrs, vājš alkoholisks dzēriens, kas iegūts no ābolu sulas, 
jau sācis palikt par iecienītu dzērienu pie uzkodām, sevišķi 

picas, kas cepta ar malku kurinātā ķieģeļu krāsnī-ceplī. 
 

NUMBER TWELVE CIDER (taproom) 
614 North 5th St, Minneapolis, MN 55401 

Piektdien no 4pm līdz 10pm 
Sestdien no 12pm līdz 10pm 
Svētdien no 12pm līdz 8pm 

 
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un 

Steve Hance ar partneriem 
612-345-4488, www.number12cider.com  

 
 

 

VISI DZER TĒJU 
 

La Société du Thé tējas veikals pastāv jau 25 gadus – 
piedāvā tējas no visas pasaules. Veikalā var iegādāties 

vairāk nekā 200 tējas šķirnes – baltās un zaļās, un 
daudzas citas. Tur ir galdiņi, kur baudīt šīs tējas uz vietas, 
kā arī var iegādāties piederumus tējas pagatavošanai un 

dāvanām. 
Veikals atvērts pirmdienās-piektdienās no 12pm līdz 6pm, 

sestdienās no 10am līdz 5pm, svētdienās slēgts. Savā 
veikalā laipni ielūdz īpašnieki Tony Ruggiero un Božena 
Dimants. Viņi sniegs izsmeļošu informāciju par visu, kas 

saistās ar tējām. 
 

2708 Lyndale Ave S, Minneapolis, MN 55408 
612-871-5148, www.teashop.us 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St. Paul 
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
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SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. Redakcijā: 
redaktore E. Banka-Demandta (edija.banka.demandta@gmail.com, 612-280-6180), 
māc. D. Demandts, R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, B. Sprūds. 

 
Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt. Rakstus 
lūdzam iesūtīt parakstītus. Ja lietots segvārds, jāmin arī īstais vārds. Rakstus lūdzam iesūtīt 
elektroniski (tas neattiecas uz īsiem ziņojumiem un pateicībām). 

 
Rakstus lūdzam iesūtīt līdz mēneša 21. datumam. Redakcija lūdz $30.00 ziedojumu gadā, 
Svētrīta Zvanu technisko izdevumu segšanai. 

 
CIENĪJAMIE LASĪTĀJI! Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā. Svētrīta Zvanus 
pasts nepārsūta. 

Church Services  
Sunday, December 6, 10:30 am – Second Advent Virtual Church Service with Holy 

Communion. 
Sunday, December 13, 10:30 am – Third Advent Virtual Church Service. 
Sunday, December 15, 12:00 pm – Virtual Farewell to pastor Dag and the Demandt Family 

via Zoom. 
We will be sending out an e-mail regarding if the following church services will be in-person 

or virtual. 
Sunday, December 20, 10:30 am – Fourth Advent Church Service with Latvian School 

participation. 
Thursday, December 24, 5 pm – Christmas Eve Church Service. 
Friday, December 25, 10:30 am – Christmas Day Church Service. 
Sunday, December 27, 11:00 am - 12:30 pm – DRIVE-THRU Farewell to Pastor Dag and his 

family at their home: 3109 41st Ave S, Minneapolis, MN 55406. 
Thursday, December 31, 4 pm – New Year’s Eve Church Service. 
All services will be livestreamed via Facebook live: facebook.com/151677648181316/live/ 
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