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Aina Ābele
Es nezinu zemi, kas skaistāka būtu
Kā tā – zilo mežu šalkoņā,
Kur arājs dzen vagu, ganiņš dzied dziesmu,
Un saule riet zeltstaros vakarā.
Es nezinu zemi, kas mīļāka būtu
Kā tā – sapņu baltā birztalā.
Un kur ir vēl tauta, kam tik daudz dziesmu,
Kas atskan bez saulītes vakarā.
Es nezinu zemi, kas lielāka būtu
Kā tu – mūsu mazā Latvija!
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Draudzes dzīve novembrī

Svētdien, 8. novembrī plkst. 10:30 – Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS.
Svētdien, 15. novembrī plkst. 10:30 – Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
DIEVKALPOJUMS Lāčplēša dienas un valsts svētku ietvaros.
Ceturtdien, 19. novembrī plkst. 11:00 – Bībeles stunda Zoom programmā.
Svētdien, 22. novembrī plkst. 10:30 – Mirušo piemiņas dienas DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu. Dievkalpojumu kuplinās Tīna (vijole) un Dzintars (klavieres) Josti.
Svētdien, 29. novembrī plkst. 10:30 – Adventa pirmā svētdiena. DIEVKALPOJUMS.
Svētdien, 6. decembrī plkst. 10:30 – Adventa otrā svētdiena. DIEVKALPOJUMS ar Svēto
vakarēdienu.
Visi klātienes dievkalpojumi tiks raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/

mndraudze.org
COVID-19 vīruss Minesotā
Mācītājs Dāgs
Situācija sakarā ar COVID-19 vīrusu Minesotā ir ļoti nopietna. Vienā dienā, 4. novembrī tika
reģistrēti 3,844 jauninficēti gadījumi un 31 nāves gadījums, ļoti bēdīgi skaitļi. Dvīņu pilsētās ICU
gultas ir pie 98% kapacitātes. Minnesota Health Commissioner Jan Malcolm lūdz mums visiem
uzņemties vairāk atbildību, lai apstādinātu vīrusa izplatību Minesotā. To varam darīt, velkot
maskas publiskās telpās, darot social distancing un paliekot mājās, ja jūtamies slimi vai esam
bijuši sakarā ar kādu, kam ir pozitīvs COVID-19 vīrusa tests. Es zinu, ka nav viegli, mēs jūtam to
saucamo pandemic fatigue, tuvojas jau 8 mēneši kopš vīrusa sākuma Minesotā. Tomēr šis nav tas
laiks atslābt un neuzmanīties. Vīruss visstraujāk aug neformālās tikšanās reizēs starp ģimenēm un
draugiem, kur vīruss nezinot tiek izplatīts no cilvēkiem, kam nav simptomi. Mūsu aicinājums ir
sargāt mūsu tuvinieku un kaimiņu dzīvības. Lai Dievs jūs visus vada un pasargā!

Vēstījums Reformācijas svētkos!
Archibīskape Lauma Zušēvica un LELBPasaulē virsvalde
“Dieva vārdos lasām: “Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess.”
(Māc. 3:1)
SAVĀ LAIKĀ MŪS PAZINA KĀ:
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL)

GARĪGĀ
MAIZE

NO ŠĪ LAIKA AICINĀM MŪS PAZĪT KĀ:
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē! (LELBP)
Sveicu Jūs Reformācijas svētku dienā – 2020. gada 31. oktobrī ar ziņām, ka notikusi
vēsturiska pārmaiņa. Sinodālā balsojumā LELBāL nolēma mainīt savu nosaukumu, lai tas patiesāk
atspoguļotu mūsu darbību. Gadiem jau esam ne tikai ārpus Latvijas vai diasporā, bet arī Latvijā! Jau
2010. gadā tika dibināta mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze un darbojās Rīgas Reformātu-Brāļu
draudze. Pamazām atvērās vienas durvis, otras, un ar mums kopā pulcējās tie, kuri pie mums atrada
savas garīgās mājas. Atsaucoties aicinājumam, 2016. gadā Rīgā notika LELBāL Latvijas iecirkņa
dibināšanas dievkalpojums. Mārtiņš Luters ticēja, ka Baznīca nedrīkst nonākt stagnācijā, tai jābūt
kustīgai un gatavai pārveidoties jaunos apstākļos, vajadzībās.
Otrā pasaules kara un bezdievīgu komunisma briesmu dēļ trimdā ārpus Latvijas nonāca daļa no
Latvijas ev. lut. Baznīcas. 1944. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas archibīskaps Teodors
Grīnbergs bija spiests atstāt dzimteni. Savas vadītās Baznīcas darbu viņš turpināja, līdz ar daļu Latvijas
tautas nonākot Vācijas bēgļu nometnēs. Arī toreiz vēsturiskie un ģeogrāfiskie apstākļi spieda vairākas
reizes mainīt Baznīcas nosaukumu, lai tas atspoguļotu reālo situāciju, ka daļa no pirms kara vienotās
LELB tagad atradās ārpus Latvijas. Pa gadiem bijām gan LELB Trimdā, gan LELBāL. Nonākot
pasaules četros kontinentos, latviešu bēgļi dibināja draudzes, cēla dievnamus, veica Kristus misijas
darbu un neaizmirsa savu pienākumu aizlūgt par dzimtenē dzīvojošajiem brāļiem un māsām. Lūgšanas
pārvērtās darbos, kurus Dievs svētīja!
Kopā ar citām Baznīcām sadarbosimies, lai pasaulē vairotos Kristus miers, taisnība, patiesība un
mīlestība Dieva dotā, vienmēr radošā un pārradošā Gara spēkā!
Angļu valodā būsim: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide (LELCW);
vācu valodā: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit (LELKW);
krieviski: Латвийская Eвангелически Лютеранская Церковь в Мире (ЛEЛЦМ).
Lūdzam ar mums labāk iepazīties, apmeklējot mūsu mājas lapu: www.lelbpasaule.lv
Mainot mūsu nosaukumu, neesam zaudējuši savu iepriekšējo identitāti, bet esam apliecinājuši, kas
mēs jau esam un ceram vēl būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, baiļu pilnā laikā – 1947. gada
Reformācijas svētkos, mācītājs Dr. Kārlis Bilzens latviešu bēgļus iedrošināja: “Pasaule izjūt fizisku un
garīgu tukšumu, tuksneša stāvokli. Bet, Jēzus arī tagad savā debesu realitātē iet cauri pasaulei.” Un
vēl šajā pandēmijas, nemiera pilnajā, smagajā laikā, Viņš iet cauri pasaulei un mēs – Viņa pēdās!
Paļausimies!
Jums izlūdzamies Reformācijas svētku prieku, ticības spēku, cerību un Dieva svētību! Vienosimies
lūgšanās un cits citam palīdzēsim dzīvot un kalpot Dievam par godu! Dosimies pretī gaišai nākotnei ar
prieku un pateicību par to, kas bijis, ir un kas vēl būs!
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Roku rokā
Archibīskape Lauma Zušēvica
Āra pilnais mēness liek domāt, ka vēl ir nakts, ne agrs rīts, kad laiks rakstīt rakstu, kas ilgi rakstās sirdī.
Tas radās mirklī, kad mazdēliņš pasniedza savu rociņu, lai mēs kopā šķērsotu ielu. Vecākais mazdēls
reti tā dara, mazmeitiņa – šad tad sāk atteikties. Pieaugot, tā tam, šķiet, jānotiek. Un tomēr, cik neesam
klusībā nožēlojuši, kad tā vairs nenotiek, jo ir gandrīz vai neaprakstāmi, cik spēcīga tā mīlestības
plūsma, kas pārtop spēkā, mierina un iedrošina abus, kuri rokās sadevušies.
Meistars Ekharts rakstīja: “Ja būtu es viens tuksnesī un justu bailes,
gribētu bērniņu ar mani”. (“If I were alone in a desert and feeling afraid, I
would like a child with me.”) Varbūt, lai novērstu domas no bailēm, varbūt,
lai saredzētu visu caur bērna acīm, kā kādreiz, jeb varbūt tāpēc, ka dziļi
sirdī zinām, ka paši kļūstam drošsirdīgāki, ja ir kāds, kas paļaujas uz
mums. Šajā pandēmijas, ekonomijas un politisko krīžu pilnā, bailīgā,
trauslā laikā, kad liekas – ap mums daudz kas plīst, kā kristāla vāze,
lūdzu, kaut katram būtu kāds, kam turēt roku!
Tomēr tik daudziem vairs nav, kam roku sniegt, un pandēmijas dēļ arī
liegts to darīt, bet, paldies Dievam, ir Kam lūgt: “Pie rokas ņem un vadi,
Kungs, mani pats”. Šie vārdi daudz jo daudz dziedāti dziļi iemīļotā korālī.
Tas atskan priekos un bēdās, kristībās, iesvētībās, laulībās, skolās,
aprūpes namos un kapsētās. To no galvas pie sevis skaitām klusā naktī vai vēl tumšā rīta stundā, kad
nakts liekas pārāk gara.
Korālis tulkots neskaitāmās valodās, tā autore ir baltvācu dzejniece Julie von Hausmann. Viņa piedzima
1825. gadā Rīgā un mira 1901. gadā Igaunijā. Julie von Hausmann dzīves laikā gan pati daudz slimoja,
gan arī gādāja par savu slimo tēvu. Leģenda vēsta, ka Julie von Hausmann uzrakstīja lūgšanu “Pie
rokas ņem un vadi” tūliņ pēc tam, kad, sasniedzot misiju, kurā kalpoja viņas saderinātais, viņa uzzināja,
ka mīļais ir nupat miris. Viņa tā arī nekad neapprecējās.
Lai nāk, kas nākdams, ir Kāds, kas pie rokas ņems un mīlestībā vadīs, lai mēs nonāktu arī šī laika ‘otrā
pusē’. Turi cieši, Kungs, mūsu rokas, un tās nekad neatlaid, jo “tik Tavā žēlastībā sirds klusa top”.

Svētrīta Zvanu redaktore Edija,
pastaigājoties pa Longfellow rajonu ar
dēliem Arnoldu un Robertu, pie vienas
mājas zālītē pamanīja bildes rāmi ar
skaistu un svarīgu uzrakstu. Laikā, kurā
pašlaik dzīvojam, kādreiz liekas, ka apkārt
viss “jūk un brūk”. Lai šis uzraksts kalpo
kā stiprinājums ikvienam, kas to lasa!

SVĒTRĪTA ZVANI 2020 NOVEMBRIS • GARĪGĀ MAIZE
Kristīti mēs dzīvojam
Mācītājs Dāgs Demandts
Gan otrdien, gan pirms otrdienas daļa no mums atdeva savu balsi vienam no Amerikas prezidenta
kandidātiem. Uzzinot rezultātus, daži no mums reaģēs priecīgi, daži skumju pārņemti. Reakcijas ir
dažādas. Pēc tam, kad gala rezultāts būs zināms, būs vajadzīga līdzjūtība, laiks priekš dziedināšanas,
laiks sērot. Daudzi ies cauri sērošanas piecām pakāpēm. Pirmā: noliegšana un izolācija, otrā: dusmas,
trešā: kaulēšanās, lai atgūtu kontroli (bargaining), ceturtā: depresija un piektā: pieņemšana. Man šķiet,
mēs visi varam secināt, ka pēc garā kampaņu procesa, kuram sekojām līdzi, kamēr plosās COVID-19
vīruss, daudzi no mums jūtas ļoti satraukti un noguruši.
Tomēr jāatceras, ka mēs esam vienā valstī. Daudzi no mums lika milzīgas cerības vienā no
kandidātiem. Ir svarīgi atcerēties šo: Neviena dzīva būtne, šajā gadījumā cilvēks kandidāts, nevar
mums garantēt mūsu dzīvību vai nākotni! Elizabeth Eaton, National Bishop of the Evangelical Lutheran
Church of America addressed the nation on Wednesday and said: “No human candidate can guarantee
our life or future, that is work that God has done through the death and resurrection of Jesus.” Tas ir
darbs, ko Dievs jau ir paveicis, nevis Joe vai Donalds. Tas ir darbs, ko Dievs jau ir izdarījis caur Jēzus
nāvi un augšāmcelšanos. Un kristībā mēs esam savienoti tajā pašā nāvē un augšāmcelšanā. Dievs ir
dāvinājis mums visu kristībā. Dievs ir tas, kas darbojas kristību sakramentā, ne mēs. Ūdens tiek
apvienots ar Dieva vārdu. Mēs saņemam Dieva svētību un solījumus. Piedošanu, bezrobežu mīlestību,
žēlastību, pārpilnību, mieru un mūžīgās dzīvības apsolījumu. Mēs paliekam par Dieva bērniem. Mēs
tiekam sūtīti kalpot. Kristīti mēs dzīvojam, savienoti tajā pašā Jēzus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā.
Bet ko lai mēs darām, baznīca? Ko lai mēs darām kā luteriskā baznīca šajā pēcvēlēšanu laikā? Trīs
lietas. Pirmā: Atceries, ka visi cilvēki ir radīti Dieva tēlā, pat tie, kas nebalsoja par tavu kandidātu. Otrā:
Lūdz par mūsu valsti, tiem, kas ir ievēlēti, lūdz priekš saprašanas. Trešā: Dari to, ko baznīca dara. To,
ko baznīca vienmēr ir darījusi. Sveicini svešinieku. Apģērb kailo. Pabaro izsalkušo. Pabaro mūsu
baznīcas rajona izsalkušos bērnus un viņu ģimenes, kā mēs esam uzņēmušies to darīt Folwell skolas
bērnu ģimenēm un ģimenēm caur Plant-Grow-Share programmu. Rūpējies par slimniekiem un
vientuļiem. Esi žēlsirdīgs, rādi mīlestību savam kaimiņam un ienaidniekam. Strādā priekš taisnīguma
un miera Dvīņu pilsētās un visā pasaulē. Sludini Jēzus evaņģēliju, tas ir, Labo Vēsti, gan vārdos, gan
darbos. Visu šo dari Jēzus vārdā… Viņš ir mūsu cerība, mūsu dzīvība un mūsu miers. Jēzus, kurš mūs
ir darījis brīvus. Brīvus dēļ tā, ka esam kristīti Dieva bērni. Kristīti mēs dzīvojam! Dievs, svētī Amerikas
Savienotās Valstis! Āmen.
Kristības solījuma apliecināšana
Mācītājs: Vai jūs domājat turpināt šo derību, ko Dievs ar jums slēdza Svētajā kristības sakramentā:
dzīvot Dieva ļaužu vidū, klausīties Dieva vārdu un dalīties Svētajā vakarēdienā, sludināt Dieva labo
vēsti Kristū caur vārdu un darbu, kalpot visiem cilvēkiem, sekojot Jēzus piemēram, un dzīties pēc
taisnīguma un miera visā pasaulē?
Visi: Jā, es gribu un prasu, lai Dievs man palīdz un vada.

Svarīga informācija par klātienes dievkalpojumiem mūsu baznīcā
Sekojošie norādījumi nāk no MN Department of Health
 Ja jūs jūtaties slimi (temperatūra, klepus, kakla sāpes, grūtības
elpot, muskuļu sāpes, samazināta garšas vai smaržas izjūta u.c.),
lūdzu, paliekat mājās.
 Sejas maskas ir obligātas visu laiku, kamēr esat baznīcā. Iesakām
tās uzvilkt jau ārpus baznīcas.
 Baznīcas durvis tiks atvērtas 10:15 no rīta.
 Visiem būs jālieto hand sanitizer, ienākot baznīcā (būs pieejams pie
durvīm).
 Pērminderi jums ierādīs vietas un turēs sarakstu no visiem dievlūdzējiem.
 Visiem būs jāievēro social distancing (6 pēdu attālums vienam no otra).
 Ģimenes/cilvēki, kuri dzīvo zem viena jumta, drīkstēs sēdēt kopā.
 Lapiņas jau iepriekš būs noliktas sēdvietās.
 Nevarēs dziedāt. Varēsim klausīties mūziku (ērģeles, dziedātāju, instrumentus).
 Ziedojumus varēs ielikt šķīvī pie dievnama ieejas.
 Pēc dievkalpojuma nebūs sadraudzība.
 Tualetes būs pieejamas (2 cilvēku max capacity).
 Telpas pirms un pēc dievkalpojuma tiks dezinficētas.
 Par Svēto vakarēdienu:
 Tie, kas vēlas saņemt Svēto vakarēdienu, varēs pie ieejas galdiņa saņemt maizes/vīna
komplektu.
 Maize būs vienā sealed compartment un vīns arī būs vienā sealed compartment.
 Dievgalda laikā pēc iestādīšanas vārdiem savās sēdvietās varēs baudīt Svēto
vakarēdienu. Var arī to darīt pēc dievkalpojuma savās mājās, ņemot komplektus uz
mājām.
 Tie, kas piedalīsies dievkalpojumā neklātienē Facebook tiešraidē, var sarūpēt paši savu
maizi un vīnu mājās.
 Visi klātienes dievkalpojumi tiks arī raidīti tiešraidē internetā:
https://www.facebook.com/151677648181316/live/

DRAUDZES
DZĪVE

Mūžībā aizgājusi Austra Grote
Mūžībā aizgājusi Austra Grote, dzimusi Prīlaps. Mirusi 2020. gada 18. oktobrī 77 gadu vecumā
Marquette, Michigan. Piemin māsa Alma Prīlaps.
Pateicība no Evangelical Lutheran Church in America/Lutheran Disaster Response
Thank you for your gift of $715.00 to Lutheran Disaster Response towards U.S. Wildfires Emergency
Aid. Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have obtained access to this grace in which we stand; and we boast in our hope of
sharing the glory of God (Romans 5:1-2).
As a church, we believe that God’s grace is freely given to us. This brings us peace and hope. It
makes a difference in our lives. Through your gifts to Lutheran Disaster Response, you are sharing
this amazing grace with others. You are helping people around the world feel the transformational
power of God’s love.
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Svecīšu vakars
Mācītājs Dāgs Demandts
Šī gada svecīšu vakars notika 24. oktobrī plkst. 18:15. Jūs, iespējams, domājat, ka tas ir tāds specifisks
laiks. Pēc vairāku gadu pieredzes esam atraduši pareizo laiku, lai noturētu svecīšu vakaru, kad nav par
daudz gaišs vai tumšs, var salasīt dziesmu lapiņas vārdus un arī redzēt skaistu ainavu ar svecītēm
svētbrīža beigās. Šo ideālo laiku var atrast, pētot, kad ir nautical twilight beigas. Šogad par spīti tam,
ka bija ļoti auksts, sanāca rekordliels skaits dievlūdzēju svecīšu vakarā, skaitā 35. Diemžēl neizdevās
tiešraide internetā, jo datora baterija sasala. Savā uzrunā runāju par Gaismu, ko atrodam tumsā šajā
COVID laikā. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem: “ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas
nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Jāņa evaņģēlijs 8:12.

Pašu gatavota piparkūku mīkla – receptes un praktiski ieteikumi

SVĒTDIEN, 29. NOVEMBRĪ PLKST. 4
PĒCPUSDIENĀ VIRTUĀLI ZOOM VIDĒ
Kas būtu Ziemassvētku galds bez
piparkūkām? Bet kur ņemt mīklu?
Gatavosim paši!

DVĪŅU
PILSĒTĀS UN
PASAULĒ

Ar savām receptēm un ieteikumiem dalīsies
šejienes latviešu sabiedrībā zināmas piparkūku
mīklas gatavotājas Kira Birmane un Elga Pone. Arī dalībnieki ir
aicināti neslēpt sveci zem pūra un dalīties ar savām receptēm un
zināšanām. Ja jums ir kāda laba recepte, lūdzu, nosūtiet to līdz 25.
novembrim Indrai Halvorsonei (e-pasta adrese:
ikulite@yahoo.com).
Kā pievienoties virtuālajam pasākumam? Internetā dodieties uz
zoom.us (ja lietojat pirmo reizi, jāpiereģistrējas), tad izvēlieties –
join a meeting, ievadiet šo informāciju:
Meeting ID: 836 4671 4941
Passcode: 562338
Tel. (tikai skaņa) +1 312 626 6799
Informācija par pieslēgšanos tiks izziņota arī Facebook (Latvieši Minesotā) un ar e-pastu palīdzību.
Iegādājies gleznu un atbalsti draudzes dāmu saimes darbību!
Māksliniece: Alma Trulis, Cena: $200. Izmērs: 26X36. Var arī pārsūtīt, bet tad būtu piemaksa par
sūtīšanu. Kontaktpersona Gunda Luss: 612-333-1785.

ALMA TRULIS, $200

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU AKTS
TREŠDIEN, 18. NOVEMBRĪ PLKST. 7 VAKARĀ
VIRTUĀLA NORISE ZOOM VIDĒ
PROGRAMMĀ:
LŪGŠANA MĀC. DĀGS DEMANDTS
SVĒTKU PRIEKŠLASĪJUMS LĀRIS GRAVA
VĒSTURES KRUSTCELĒS – LATVIJA SENAJĀS KARTĒS
APSVEIKUMI UN ZIŅOJUMI
LATVIEŠU SKOLAS SAIMES PRIEKŠNESUMI
Kā pievienoties? Internetā dodieties uz zoom.us (ja lietojat pirmo reizi, jāpiereģistrējas),
tad izvēlaties – join a meeting, ievadiet šo informāciju:
Meeting ID: 864 3121 2981 Passcode: 1918
Tel. (tikai skaņa) +1 312 626 6799 US (Chicago)
Informācija par pieslēgšanos tiks izziņota arī Facebook (Latvieši Minesotā) un ar e-pastu palīdzību
Rīko Mineapoles – St. Paulas latviešu skola LOAM uzdevumā

Gadsimtu gaitā Latvija ir bijusi dažādu impēriju, karaļvalstu, savienību, hercogistu un konfederāciju pakļautībā. Viena zeme,
daudzas valstis. Senās kartes – ar savu īpašo kartogrāfiju, vēstures interpretāciju, valodām, dizainu un mākslu – atspoguļo
Latviju šajos laikmetos.
Priekšlasījumā Lāris Grava stāstīs par savu vairāk nekā 400 Latvijas karšu kolekciju, no 1520. gada līdz 20. gadsimta beigām,
iepazīstinās klausītājus ar veidiem, kā lasīt senās kartes, un stāstīs par dažām interesantām un retām Latvijas kartēm. Lāris ir
sniedzis priekšlasījumus par senajām kartēm Latvijas vēstniecībā ASV, Pasaules bankā, Vašingtonas karšu biedrībai, Ņujorkas
karšu biedrībai, kā arī radiem un draugiem.
Lāris Grava ir dzimis un audzis trimdas latviešu sabiedrībā Ņujorkā un
dzīvojis Latvijā 10 gadus. Viņš mācījās Minsteres latviešu ģimnāzijā Vācijā,
pēc tam ieguva jurista grādu ASV un ir Ņujorkas štata advokāts. Pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas Lāris saimniekoja savu vecvecvecāku lauku
īpašumā Kurzemē, strādāja Latvijas Tautas frontē, Tieslietu ministrijā un
Latvijas Attīstības aģentūrā. Lāris tagad strādā Pasaules bankā (The World
Bank) un ir strādājis vairāk nekā 50 valstīs sešos kontinentos, palīdzot
valdībām uzlabot ekonomisko attīstību. Viņš dzīvo Vašingtonas pilsētā.

Pateicība no Gunas Konteres
Dienas nāk un aiziet,
Atpakaļ vairs nenāk;
Tikai saule lec un riet
Tāpat kā senāk.
Tā nu ar lielu nokavēšanos gribu izteikt
sirsnīgu pateicību māc. Dāga kungam,
draudzes valdei un visiem, kuŗi
atcerējās un apsveica mani manā
gadskārtējā jubilejā!

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
Pirmdien-ceturtdien no 3pm līdz 11pm
Piektdien-sestdien no 11am līdz 12am
Svētdien no 11am līdz 8pm
Īpašnieki Colin Post ar sievu Halinu (Dimants) un
Steve Hance ar partneriem
612-568-6171, 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
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Change Service Requested

Latviešu skolas skolotāja
Zinta Pone kokles stundā
ar 8. klasi izmēģina
dziesmu 18. novembra
pasākumam.

Church Services
Sunday, November 8, 10:30 am – Worship Service.
Sunday, November 15, 10:30 am – Worship Service.
Sunday, November 22, 10:30 am – Memorial Day Church Service with Holy Communion.
Sunday, November 29, 10:30 am – First Advent Church Service.
Sunday, December 6, 10:30 am – Second Advent Church Service.
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, S. Dombrovska, 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.

