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Pār laukiem jaunā zāle dvašo, 

Un viņas plīvurs maigs un liegs 

Tāltālu apņem zemi plašo. 

Pār dārziem lido ziedu sniegs. 

Kā liesmu kodeļa no gaisa 

Ir Dieva uguns zemē laista. 

Tā zelta pavedienus raisa, 

Mirdz zeme jaunos ziedos skaista. 

Deg augstu kastaņziedu sveces,  

Deg ceriņkrūmos zilas liesmas, 

Un putnu kori zaru zaros 

Dzied līgsmas Vasarsvētku dziesmas. 
Mācītāja ILZE LARSEN 

269-214-1010 

revilze@hotmail.com 

Draudzes priekšniece KRISTīNE KONTERE 

952-412-4591 

3152 17th Ave S 

MINNEAPOLIS, MN 55407 

612-722-4622, 

mndraudze@gmail.com 

www.mndraudze.org 

Kārlis Skalbe 

(1879-1945) 

 

ZIEDOŅA SVĒTKOS 
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Draudzes dzīve maijā 

Svētdien, 1. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu  laika trešā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Svētdien, 8. maijā, plkst. 10:30 – Ģimenes dienas Dievkalpojums ar Dievgaldu un 
 bērnu uzrunu. Dievkalpojumu kuplinās koris. Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Svētdien, 15. maijā, plkst.10:30 – Lieldienu laika piektā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Dievkalpojumu kuplinās Mineapoles dvēsele. Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Piektdien, 20. maijā, plkst 11:00 – Bībeles stunda. 
 
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu  laika sestā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos Dāmu saimes rīkots PAVASARA TIRDZIŅŠ un pusdienas. 
 
Piektdien, 27. maijā, plkst 11:00 – Bībeles stunda. 
 
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10:30 – Lieldienu laika septītā svētdiena. Dievkalpojums. 
 Sekos kafija un sadraudzība. 
 
Svētdien, 5. jūnijā, plkst.10:30 – Vasarsvētki. Dievkalpojums ar Dievgaldu. Sekos 
 kafija un sadraudzība. 
 
Piektdien, 10. jūnijā, plkst 11:00 – Bībeles stunda. 
 
Svētdien, 12. jūnijā, plkst 10:30 – Trīsvienības svētki. Komunistiskā genocīda upuru 
 piemiņas dievkalpojums. Dievkalpojums ar Dievgaldu. Dievkalpojumu 
 kuplinās koris. Sekos sadraudzība. 
 
Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

 

 

 

Draudzes biroja stundas 

TREŠDIENĀS no 10:00 līdz 14:00, 

 

mācītāja Ilze Larsen,  

grāmatvedis Indulis Valters un 

darbvede Laila Švalbe.  

 

 

Baznīcas durvis darba laikā ir 

slēgtas, lūdzu piezvaniet durvju 

zvanu. 

 

Pērminderu kalpošana 

L. Dingley, E. Duņēns, V. Konters, 

N. Neiberga, A. Roethler, A. Vīksniņš,  

S. Straumane, V. Sviķis. 

Pateicamies! 

Dāmu Saime  

Ja vēlaties likt ziedus uz altāra, zvaniet 

Laimai Dingley (651) 271-3337 vai  

Selgai Pētersonei (651) 484-6046 

Svētrīta Zvanu izdevumi jūnija un jūlija mēnesī tiks apvienoti  

un izdoti jūnija mēneša sākumā.  

Lūdzam iesūtīt rakstus līdz 27. maijam. 



“Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, 

nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada 
akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas 
neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tām 
blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu 
nolieca galvas, bet viņi tām sacīja: “Ko jūs meklējat dzīvo starp 
mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšāmcēlies. Atcerieties, ko viņš 
jums sacīja, vēl būdams Galilejā: Cilvēka Dēlam jātiek nodotam grēcīgu 
cilvēku rokās un krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.”  
Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 
vienpadsmit un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna, un Marija, Jēkaba 
māte, un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā 
blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un, ielūkojies tajā, 
redzēja tikai noliktu linu autu; un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.” 
 (Lūkas 24:1-12) 
 

Kristus ir augšāmcēlies! - Patiesi augšāmcēlies! 
 

Christ is risen! - Indeed He is risen! 

 

 But how? How can it happen? We still ask the same question every Easter morning, and 

there are enough of us who consider it an idle tale, just like the closest of Jesus’ followers did.  

“Easter without Good Friday risks sentimentality and vacuity,” writes Markus Borg and John 

Dominic Crossan in their work, The Last Week. “It becomes an affirmation that spring follows 

winter, life follows death, flowers will bloom again, and it is time for bonnets and bunnies. 

Easter without Good Friday means God’s vindication of Jesus’ passion for the kingdom of God, 

for God’s justice, God’s ‘no’ to the powers who killed him, powers still very much active in our 

world. 

 “The same way Good Friday without Easter would become only cynical politics where 

powers are in control. Easter is about God even as it is about Jesus. Easter disclosed the 

character of God. Easter means God’s cleanup of the world has begun - but it will not happen 

without us” (p.210).  

 On Maundy Thursday we contemplated the last meal Jesus shared with his closest 

disciples – the meaning of feeding and sharing the meal with those whom the powers of this 

world persecute, the meaning of societal systems that misinterpret freedom. Also, there are 

personal belief systems that limit and discredit another just because they think they can.  

On Good Friday we recited the way of the cross from the Gospel of John.  

 Today we exclaim - Christ is risen! (He is indeed!). But what does it mean -- for you, for 

us as a community, as a congregation, for us as his followers.  

 In the Gospel of Mark Jesus tells us: “If any want to become my followers, let them deny 

themselves and take up their cross and follow me” (8:34). In another place in John’s gospel 

Jesus speaks about a grain of wheat, unless it falls into the earth and dies, it cannot bear fruit 

(12:24).  

 We are here this morning because Jesus died as a grain of wheat or as any seed that 

brings forth life. What is the fruit Jesus bore? Is this fruit his resurrection? Or is the fruit 

everything he said and did during his lifetime here on earth? 

 For us to follow Jesus we must understand the way Jesus lived, because that is how Good 

Friday came about, because that is why we look forward with hope toward Easter morning. That 

is the ultimate why we are here this morning. We are looking for hope -- each one of us. We are 

looking for an empty tomb. 

 We are looking for hope in our personal life, hope for places in our city, our country, 

hope for peace in Ukraine, hope for a just and peaceful world where all God’s creation lives in 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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harmony -- Kingdom of God. Let me ask you a question - isn’t it what Jesus did in his life? He 

was bringing God’s kingdom to every place he went, ate, and stayed. God’s kingdom is about 

hope that those who suffer will be vindicated, or suffering will be turned in to joy. 

  It is why so many followed him, because he was the messenger of hope fulfilled -- 

healing, saying affirmative words to those whom the worldly societal system dismissed, feeding 

the hungry, saving those who were about to be stoned for political or religious “crimes” or were 

already dead, like Lazarus. He restored hope and dignity to those who did not have any.  

 

 Ko tu saki: vai Lieldienu vēsts ir blēņas kā atbildēja tie, kuri dzirdēja sieviešu teikto, ka 

kaps ir tukšs? Viņas saka: “Kaps ir tukšs.” Un ko tu atbildi viņām? Pēteris steidzās uz Jēzus kapu 

noskaidrot kas īsti ir noticis. Kad viņš to ieraudzīja, viņš gāja prom, brīnīdamies. Tikai vēlāk 

savā dzīvē Pēteris teiks tos vārdus, ko dzirdējām pirmajā lasījumā šodien no Apustuļu darbu 

grāmatas (10:34-43).  

 Kaps ir tukšs. Ko mēs ar to iesāksim? Ko darīsim, kā reaģēsim uz šādu vēsti? Tas ir 

uzdevums tev nākošajās dienās, tavā dzīvē, atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir uzdevums atbildēt arī 

to vietā, kuri paši to nespēj, kurus apklusinājušas politiskas globālas ambīcijas vai indivīdu 

personīgas ambīcijas tuvu tavai mājai. Tie ir tie, kuri labāk paturētu Lielo Piektdienu kā pēdējo 

notikumu, kurā nevainīgais cieš un mirst. Jēzus cieta un samaksāja augstu cenu par savu degsmi 

(passion), nesot labo vēsti vārdos un darbos. Tomēr - kaps ir tukšs! 

 Lai cerība, kas mājo tevī, lai tā dara tevi dedzīgu teikt un darīt labo vēsti, nomirt sev un 

piedzimt atkal jaunā dzīvībā Dieva valstībai, kuras vienīgais kungs un ķēniņš un valdnieks ir 

Kristus Jēzus.  

 Tukšais kaps un augšāmcelšanās tad vairs nebūs tikai blēņas. Tas būs patiess stāsts. Tas ir 

patiess stāsts!  

 

 Kristus ir augšāmcēlies! Āmen.  

 

Mācītāja Ilze  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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Lūgšana Ģimenes Dienā (Mothering Sunday) 
 

Visa dzīvā un visa mīlošais, Dievs: 

Cik brīnišķīgi, kad visi cilvēki dzīvo vienoti! 

Cik brīnišķīga ir tava radība un visa pasaule, ko esi radījis! 

Cik svētīti esam, saņemot tavas dzīvības un mīlestības dāvanas! 

 

Mēs pateicamies par ģimenēm, 

Kurās starp izmētātām mantām, atrodama liecība par 

dzīvošanu šajā brīdī - tagad un šeit; 

Kurās smieklu kņada vai skumju klusums tiek dalīti 

neizliekoties. 

 

Mēs pateicamies par ģimenēm, 

kurās atrodam svētnīcu no briesmām vai aizspriedumiem; 

Kurās atklātības un mīlestības vārdi ir dzīves ikdiena. 

 

Mēs pateicamies par ģimenēm, 

Kurās mūsu atšķirības dod dzīvei garšu; 

Kurās kopība ir pašsaprotama un vienmēr varam uz to 

paļauties. 

 

Mēs sērojam par ģimenēm, 

Kurās vardarbība un noraidījums ir realitāte; 

Kurās sirdis ir salauztas un sapņi sabradāti. 

 

Mēs sērojam par ģimenēm, 

Kurās aizsardzība ir kļuvusi par izolācijas cietoksni, 

Kurās vārdi ir iznīcināšanas un naida ieroči. 

 

Palīdzi mums saprast, 

Tās ģimenes, kuru identitāte ir citāda nekā mūsu; 

Kā visiem kopā mīlēt, būt par vecākiem un veicināt mieru 

apkārtnē. 

Palīdzi mums uzdrošināties, 

Uzņemt cilvēku atšķirības ar cieņu, respektu un mīlestību. 

 

Mēs ticam, 

Ka mīlestība ir stiprāka par naidu; 

Ka cerība ir stiprāka par izmisumu, 

Un, ka labais uzvar ļaunumu. 

Tā vārdā, kas ir Mīlestība un Dzīvība - āmen. 

 

Rev. Margaret Whyte, tulkojusi mācītāja Ilze Larsen 



Draudzes dzīve aprīlī  
 

Draudzes padome aprīlī pulcējās uz kārtējo sanāksmi un pieņēma 

konstruēšanos sekojošiem pienākumiem un amatiem: 

Kira Birmane - latviešu skolas sakarniece 
Kristīne Duņēna-Mertz - speciālie projekti 
Kristīne Kontere - draudzes priekšniece 
Līga Lāce - kora sakarniece, sekretāres palīdze 
Andrejs Langins - speciālie projekti  
Ilze Larsen – mācītāja 
Nancy Neibergs - speciālie projekti, “Social equity” darba grupa  
Arnolds Ozols - “Gaŗezera” sakarnieks 
Zīlīte Pelēce – dāmu saimes sakarniece 
Andra Roethler - draudzes kasiere 
Andris Sprūds - “Svētrīta Zvanu” ekspeditors, remontu grupas vadītājs 
Sarma Straumane - priekšnieces vietniece, sekretāre, pērminderu grupas 
vadītāja 
Ansis Vīksniņš - speciālie projekti, draudzes garīgā darba grupa 
Laimonis Sproģis - draudzes archivārs. 

 

 
 
Aprīlī mācītāja Ilze izsūtīja 

aicinājumu draudzei un 
Mineapoles latviešu 
sabiedrībai piedalīties 
atbalsta gājienā, ko 
organizēja Ukrainian 
American Community 
Center 3. aprīlī. 

 

  
  
Sanācām pietiekoši, lai mūs pamanītu 

– ar Latvijas, ASV, Ukrainas un pat 
Austrālijas karogiem. Lai gan nebija 
paredzēts piedalīties, mācītāju Ilzi 
aicināja teikt lūgšanu kopā ar ukraiņu 
ebreju draudzes rabīniem, kuri arī ļoti 
novērtēja mūsu klātbūtni un atbalstu. 
  
 

  
 

DRAUDZES 

DZĪVE 
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Dalībnieki devās uz Stone Arch Bridge 

un rokās nesa spēļu lācīšus, kas norādīja 
uz karā bojā gājušajiem bērniem.  
Tos nolikām uz tilta, kur arī notika svinīga 
bērnu pieminēšana. Devāmies tālāk pāri 
tiltam, atpakaļ uz ukraiņu sabiedrisko 
namu.  
 
 
 
  
 
 

Laiks bija nežēlīgi auksts, lietains un brīžiem pat ar slapju sniegu. Tomēr, kā lūgšanā 

sacīja Sv. Konstantīna ukraiņu katoļu draudzes priesteris - tās atgādināja par Dieva 
asarām, kas sēro par mirušajiem bērniem. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta beigās, vēlā vakara stundā, ar mācītāju sazinājās LELBA Ārmisijas nozares 

vadītaja Dr. māc. Dace Skudiņa, lai aicinātu Mineapoles draudzi piedalīties ar 
ziedojumu priekš žņaugu (tourniquet) iegādes ievainoto ukraiņu dzīvības glābšanai. 
Žņaugus bija paredzēts nosūtīt ļoti drīz. Latviski šis vārds varētu nebūt visiem 
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pazīstams, bet “žņaugs” ir saite, ar kuru apstādina asinis pie smaga ievainojuma. Viens 
stiprāks nekā parastais, militāras pakāpes, žņaugs izmaksā starp $17- $19.  

 
Aprīlī draudzes Dāmu saime noziedoja $1000 tieši šim nolūkam un vēl patur pagaidu 

rezervē otru tūkstoti citām ziedošanas vajadzībām Ukrainas atbalstam. Par to Dāmu 
saime lems vēlāk.  

 
Paldies Dāmu saimei!  
 
Dzīvības noteikti tiek izglābtas! Šajos ziedojumos piedalījās Ņujorkas un Bostonas 
draudzes, kā arī Vašingtonas D.C. latviešu skola. 

  

 
 
 
 
Lieldienu dievkalpojumā svinīgi 

ienesām dievnamā Ukrainas 
karogu, un novietojām to līdzās jau 
pārējiem karogiem, kas kopā ar 
ASV karogu, godina Baltijas tautu 
brīvību. Tā izlūdzamies Dieva 
palīgu ukraiņu tautai, vēlot 
augšāmcelšanās spēku, mieru un 
pilnīgu brīvību. 

  
 
 
 

 

 
  Visiem lielu prieku sagādāja kuplais bērnu skaits agrā rīta uzrunā. 
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Dievkalpojumu 

kuplināja draudzes 
koris ar Ludviga 
van Bēthovena 
„Alleluja”, Gunas 
Kalmītes Skujiņas 
vadībā, ērģeles 
pavadīja  
Biruta Sprūde un 
klavieres  
Zinta Pone. 
 
 
 

 

Pēc svētku dievkalpojuma visi tika aicināti uz draudzes vīru sarūpētām Lieldienu 

pankūku brokastīm. Pateicība organizētājiem un palīgiem. Bija ļoti garšīgi! 

 
Iesvētību stundas turpinās trīs jaunietēm - MJ, Kaivai un Tamārai. Kā arī Annai 

Loumen, kura iesvētīsies jūnijā. 

LELBA laju kursus turpina apmeklēt Andra 

Roethler un Sarma Straumane. 
“Kungs Dievs, mēs lūdzamies: 
Ļauj pagātnei liesmot mūsu sirdīs – 
Lai gaismā dzīvotu, 
Lai ticība mums dotu spārnus, 
Lai cerība nezustu Latvijai, (saki savas lūgšanas 
par draudzi un sevi šeit: “Lai cerība nezustu par..”) 
Lai kristīga mīlestība valdītu mūsu vidū, 
Lai mēs kļūtu, kas būtiski esam – 
Viena saime Tavā priekšā!” 
 
 

(no grāmatas “Lūgsnas Latvju Ceļiniekiem, 1976) 
 

Mācītāja Ilze  
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Mūsu baznīcas ēkas vēsture – pirms latviešiem! 
 
 Mūsu draudze un baznīca ir bijusi daļa no manas dzīves burtiski visu manu 
mūžu! Šajās sienās esmu piedzīvojusi dzīves vislielākos priekus un arī vislielākās 
bēdas. Vecāki mani, kā mazu bērniņu, atveda šeit pirmo reizi, un es atvedu savus 
bērnus (kuri tagad jau 20os gados). 
 Iepazīstināju viņus ar dievnamu un pārējām telpām: ar latviešu skolas klasēm, 
virtuvi, skatuvi un, protams, aizmugures trepēm. Viņus pievilka noslēpumainā vieta, kur 
ar draugiem patika skriet, gluži tāpat kā man pirms 40 gadiem. 
 Šī ēka man ir sirds lieta. Man bija iespēja izpētīt mūsu baznīcas ēkas vēsturi.  
Atradu ļoti interesantu informāciju ar kuru gribu dalīties. Informācija par to, kas 
dievnamu cēla - kad un kāpēc, un par to, ka viss iesākās jau sen, 1899. gadā. 
Informācija ņemta no Bethel Evangelical Lutheran Church simtgades atceres 
grāmatas.* 
 Bethel draudze šo informāciju apkopoja 1999. gadā, kad draudze vēl darbojās 
Dienvidmineapolē. Grāmatā vairāki nozīmīgi fakti un datumi, bet arī interesantas 
anekdotes par cilvēkiem kuri būvēja baznīcas ēku un notikumiem 50 gados pirms 
pārdeva baznīcu II pasaules kara latviešu bēgļiem.  
Dalīšos ar informāciju piecās daļās. Šomēnes par to kā viss iesākās.  
 

The Journey Begins 
 
 The date is Thursday evening, June 8, 1899. A meeting is to be held in the upper 
room of a store building located on the northeast corner of East 32 nd Steet and 
Bloomington Avenue South. (Incidentally this building is still standing with little evidence 
of change to the exterior.) Many Scandinavian families had settled in south Minneapolis. 
The people are gathering and friendly greetings are exchanged in Norwegian.  
 Twelve men from the group agree to accept the responsibility of formally 
organizing a church. They decide to call the church Stephanus Norwegian Evangelical 
Congregation. These men are all Norwegian immigrants; most of them in their 30’s – 
young family men; a couple in their 40’s and one senior member in his 60’s. 
 During a meeting on June 14th the congregation was formally organized and 
they voted to change the name from Stephanus to Bethel and voted unanimously to 
adopt the constitution. Tilda Bolstad (age 13) was elected organist. She was so small 
that her father Otto Bolstad had to pump the $50 organ every time she played. Two 
more families had joined the church at the June 14th meeting so the total membership 
of the new church was 72. 
 In September the new church rented the Swedish Chapel owned by a group of 
Swedish people and located on the southwest corner of East 31 st Street and 18 th Ave 
S. Bethel used this building for about three years from September 1899 until late 
summer of 1903. From the beginning, the congregation had in mind building their own 
church. In April 1900 the congregation voted to establish a fund for a new church site 
and building. A look-out committee was elected to conduct a search for an appropriate 
site.  
 The committee reported in June 1900 that one lot onthe corner of 17 th Avenue 
South and East 32 nd Street and a second lot on 16 th Avenue South facing East 32 nd 
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Street were available. It was voted to purchase the two lots at not more than $500. After 
bickering over the price with the sellers for some time the seller agreed in December to 
accept the offer. $50 was to be paid down and balance due when papers were ready.   
 The sale closed January 24, 1901. By 1902plans were being made to build the 
new church. Somebody brought up the subject of building without a basement. One of 
the men spoke up immediately and said “That’s out of the question; we wouldn’t get any 
help from the Ladies’ Aid because the ladies want a basement!” He was so right; the 
ladies were the fund raisers. 

 
Subsequently the 
Ladies’ Aid did 
promise to help 
build and equip the 
basement. The 
basement was not 
to cost over $4000. 
All members came 
to help build the 
church. They 
brought friends and 
paid 30 cents an 
hour to all day 
laborers. The 
basement was 
completed in 1903. 
They worshipped 
and held their 
meetings there for 
three years. The 
church building 
was finished in 
1905 at a cost of 
$13,000. The 
church was 
dedicated on 
October 15, 1905. 
 
 
 

 

*Kā minēts pārskatā: The publisher of this book (Bethel Evangelical Lutheran Church 100 
years God’s Grace – Our Heritage and Hope) would like to acknowledge the many hours of 
careful research and writing of the text by authors and historians Gertrude Carlson and 
Gladys Roskaft. 
 Nākamā mēnesī dalīšos vairāk par Bethel Ladies Aid, tajos agrajos gados kad 
viņas strādāja lai vāktu naudu baznīcas ēkas celšanai. 
          Andra Roethler 
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PĒC DIVU GADU PĀRTRAUKUMA 

DĀMU SAIME  
AICINA UZ 

MINI PAVASARA TIRDZIŅU  
UN 

PUSDIENĀM 

Svētdien, 2022. gada 22. maijā 

NO PLKST. 11:30-3:00 
 

Pusdienu cena $15, bērniem līdz 12 gadiem par brīvu. 

 

PIRMĀ STĀVĀ: 

PUSDIENAS, 11:30:  

Desiņas, 
Kartupeļi, 
Štovēti kāposti, 
Saldais 

 
Gardumus  varēs iegādāties atsevišķi pēc pusdienām no plkst. 12:30. 

 

GARDUMI, 12:30:  OTRĀ STĀVĀ: 
Pīrāgi, 
Dzeltenmaize, 
Maize, 
Jāņu siers 

 
 

 

 

TREŠĀ STĀVĀ:  

Biruta Sprūde (jaunas un lietotas grāmatas) 
 

GAIDĪSIM! 

Maija Zaeska (lietotas latviešu mantas) 
Gunda Luss (gleznas) 
Ingrīda Kancāne (latviskās lietas) 
Anita Mucenieks (kartiņas) 
Alvis Strazdiņš (rotaslietas) 
Mark (medus, vaska sveces, roku krēms, 
utt.) 
Dziesmu Svētku komitejas galds  
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AFTER 2 YEAR HIATUS 

LADIES AID 
INVITES YOU TO OUR 

MINI SPRING BAZAAR  
AND 

LUNCH 

Sunday, 22nd of May, 2022 

FROM 11:30-3:00 
 

Lunch is $15, kids up to 12 eat free. 

 

FIRST FLOOR: 

LUNCH, 11:30:  

Sausages, 
Potatoes, 
Sauerkraut, 
Dessert 

 
Goodies can be bought separately from lunch from 12:30. 

 

GOODIES, 12:30:  SECOND FLOOR: 
Piragi (bacon rolls), 
Yellow/Saffron Bread, 
Bread, 
Jāņu Cheese 

 
 

 

 

THIRD FLOOR:  

Biruta Sprūde (new and used books) 
 

WE’LL BE WAITING! 

Maija Zaeska (Latvian antiques) 
Gunda Luss (paintings) 
Ingrīda Kancāne (Latvian goods) 
Anita Mucenieks (cards) 
Alvis Strazdiņš (jewelry) 
Mark (honey and honey related 
products) 
Song and Dance Festival committee’s 
table  



Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Latviešu skolā 

 Pēc divu gadu pātraukuma 27. martā Mineapoles - St. Paulas Latviešu skolas 
saime noturēja Draudzīgā aicinājuma sarīkojumu klātienē. Bija jauki atkal būt kopā!  

 Blakus tikšanās priekam sajutām arī skumjas un bažas, ko mūsos visos raisījuši 
traģiskie notikumi Ukrainā, Ukraiņu tautai stājoties pretī Krievijas agresijai.  
Domas par karu Ukrainā un tā izraisītajām sekām caurvija Draudzīgā aicinājuma 
programmu. Par to arī vizuāli atgādināja Ukrainas karogs līdzās Latvijas un ASV 
karogiem un klašu sagatavotie projekti - lielas koka Lieldienu olas Ukrainas karoga 
krāsās. 
 Sarīkojumu ievadīja mācītājas Ilzes Larsen īsa lūgšana.  

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 
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Topošie absolventi  sk. Ingrīdas Erdmanes vadībā norunāja R. Blaumaņa balādi 
“Tālavas taurētājs”, rosinot klausītājos pārdomas par atsevišķa indivīda drosmi un 
varonību liela pārspēka priekšā, par upurēšanos savas tautas labā. Sk. Lailas Švalbes 

6. klases skolēni lasīja savas 
pārdomas un izjūtas par 
Ukrainas notikumiem. 
Skolas absolvents Jūlēns 
Pone stāstīja par to, kā karš 
iespaidojis viņa attālos 
ģimenes locekļus Ukrainā - 
vairākiem ir bijis jāatstāj 
savas mājas un jādodas 
bēgļu gaitās. 
  Jūlēns arī stāstīja par 
to, kādā veidā mēģina 
palīdzēt: ir uzsācis naudas 
vākšanas kampaņu savā 
skolā un aktīvi palīdz ukraiņu 
pasākumos un kopienā Dvīņu 
pilsētās. 

  

 Sarīkojuma galvenā runātāja bija 
skolas absolvente, māksliniece un 
režisore Māra Pelēce, kura iepazīstināja 
ar filmu “Valiant! Brauciens uz brīvu 
Latviju!” - dokumentālo filmu par trimdas 
latviešu jauniešu politiskajām un ļoti 
radoši neparastajām (piem., iecementēt 
kājas un kļūt par statuju pie Krievijas 
vēstniecības!) protesta akcijām. 

Andris Ivaskevičs, Fēliks Herons, Kristiāns Kapačs, Milija Halvorsone. 

Jūlēns Pone. 

Māra Pelēce. 
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  Māra pateicās 
filmas atbalstītājiem MN - 
LOAM un individuālajiem, 
pastāstīja par filmas 
sākuma ideju, balstoties uz 
LaPa – Latvieši Pasaulē 
muzeja un pētniecības 
centra izdoto grāmatu 
“Nyet, nyet, Soviet” un 
iepazīstināja ar filmas 
tapšanas gaitu, 
noteikumiem, kas jāievēro, 
izmantojot forogrāfijas, 
vēsturiskus video, parādīja 
filmas fragmentus. Māra 
rosināja mūs domāt par to, 
ko varam mācīties no 
filmas un tā laika un ko 
varam darīt šodien - piedalīties demonstrācijās, rakstīt mūsu pārstāvjiem valdībā, 
atbalstīt organizācijas, kas palīdz, piem., Ukrainas bēgļiem, kā arī domāt par citām 
vietām pasaulē, kur cilvēki cieš no vardarbības, kara un bada! 
 Sarīkojuma noslēgumā skolas pārzine minēja, ka šis ir jau 72. skolas darbības 
gads un prieku rada tas, ka skola turpina darboties, turpina radīt latviskās piederības 

sajūtu ģimenēm. Un dod iespēju iemācīties, piem., spēlēt kokli, ko labi parādīja 8. klase 
- topošie absolventi, kuri skolotājas Zintas Pones vadībā koklēja latviešu tautas dziesmu 
“Es ar sauli saderēju”. 

 Draudzīgā aicinājumā skolu sveica draudzes Dāmu saime, Latviešu Organizāciju 
Apvienība Minnesotā (LOAM), Latviešu Kredītsabiedrība MN un dāvināja naudas 
ziedojumus skolas tālākai darbībai - liels paldies par atbalstu un ilgstošo labo 
sadarbību!  
 Skolas saime pateicās arī visiem skolas labvēļiem, kuri atbalstīja skolu, 
iegādājoties vecāku sagatavotās latvisko gardumu paciņas, kā arī īpaši ziedoja kafijas 

Silvija Birmane, Madara Kalnīte, Zaiga Herona, Aija Ostmane, Kristaps Pelēcis. 
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galdam pirms sarīkojuma un 
iegādājās skolēnu gatavotās 
nozīmītes Ukrainas atbalstam. 

Kopā ar pašas skolas ziedojumu 
varējām nodot $1000.- lielu čeku 
Ukraiņu organizācijai Mineapolē. 

Sarīkojuma beigās visi klātesošie 
vienojās kopējā dziesmā 
 “Daugav’ abas malas”, domājot 
gan par mūsu Latvijas,  
gan Ukrainas likteni! 

Skolas pārzine Indra Halvorsone 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 

APSVEICAM, APSVEICAM, APSVEICAM! 
3.- 4. klase uzvarēja! 

 
 Latviešu valodas aģentūra savā interneta vietnē ik mēnesi notur Valodas spēļu kluba 
konkursu, kur latviešu bērni no visas pasaules var piedalīties. Iesniegumus iesūta pa e-pastu, 
un no visām saņemtajām atbilstošām atbildēm, aģentūra izlozē desmit vinnestus.  
 Kas jādara? Katru mēnesi ir cits uzdevums - reizēm sacensībai vajag sacerēt stāstu vai 
pantiņu, reizēm izlabot gramatikas kļūdas, reizēm padomāt un uzrakstīt, kā stāsts vai filmiņa 
beidzas. Piedalīšanās sacensībā palīdz mūsu klasei trenēties rakstīt, runāt, un lasīt latviski.  

 

 Vairākus mēnešus iesniedzām atbildes, un janvāŗa mēnesī laime mums uzsmaidīja - 
bijām vieni no 10 izlozētajiem uzvarētājiem! 
 Kā mūs apbalvoja? Saņēmām galda spēli, un vēl pārsteiguma balvas: šūšanas 
komplektu ar latviešu rakstiem, kā arī grāmatas “Mans latviskākais vārds” un “Izstāsti man savu 
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sapni”. Skolēniem bija liels prieks par saviem panākumiem un atsūtītām dāvanām. Izsakām 
pateicību spēļu klubiņa vadītājam, Vardulēnam Brašulim, un Latviešu valodas aģentūrai par 
iespēju piedalīties šādos konkursos! 

Mūsu klasē ir enerģijas pilni skolēni, kam patīk jauni izaicinājumi un 
sacensības gars viņus uzmundrina darbībai! 

 
Skolotāja Kira ar 3. un 4. klasi: 

Anna Pone-Ivaskeviča, Brālītis (Kristofers) Kapačs,  
Dainis Birmanis, Mikus Pelēcis,Pēteris Skujiņš, Rolands Kalnītis. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 

APSVEICAM, APSVEICAM, APSVEICAM! 
Latviešu skolas saime priecājas par Madaras Kalnītes veiksmīgu piedalīšanos konkursā! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēteris Skujiņš, Mikus Pelēcis, Rolands Kalnītis, Anna Pone-Ivaskeviča, Sk. Kira,  

Kristofers Kapačs, Dainis Birmanis. 
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 Katru rudeni Latviešu valodas aģentūra 

Latvijā izsludina radošo darbu konkursu.  

Bieži tajos piedalās arī mūsu skolas audzēkņi. 

 Nesen saņēmām ziņu par 8. klases 

audzēknes Madaras Kalnītes veiksmīgu 

piedalīšanos konkursā "Tu esi Latvijas dārgums".  

Sirsnīgi sveicam Madaru un lepojamies ar viņas 

panākumu! 

  Sakām paldies Madaras skolotājai 

Ingrīdai Erdmanei par lielo darbu, mācot latviešu 

valodu un literatūru un mudinot audzēkņus 

piedalīties konkursos. 

 Ceram, ka Madaras radošais darbs 

iepriecinās visus lasītājus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indra Halvorsone, 

skolas pārzine  

Saņemtās dāvanas. 
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Dziesmu svētku ziņas 
Latviešu dokumentāl ilmas “Valiant! A Car, a Cause, and the Cold War” 

pirmi rāde Minneapolis- St. Paul International Film Festival 9. maija! 
 isi mī i aicināti nākt uz dokumentālās filmas “Valiant!” pirmizrādi Mineapoles-St. Paula 

Internacionālajā  ilmu  estivālā š.g.  . maijā      vakarā!  irms pirmizrādes  . maijā, sākot ar 

pulksten 6:00, varēsim satikties  ilmas svinīgajā pieņemšanā“ St. Anthony Main” pretīm 

restorānam“  racna”.  ēc izrādes būs īsa saruna (“Q&A”) ar filmas režisori Māru  elēci.  

 eteicams pirkt  i etes drīz, lai nodrošinātu vietas!  alieties ar  i u par  ilmu ar draugiem 

un kol  iem! 

Premiere of “Valiant! A Car, a Cause, and the Cold War” 

at the Minneapolis-St. Paul International Film Festival May 9th! 

Please join us for the premiere of the Latvian documentary film “Valiant!” at the Minneapolis-St. Paul 

International Film Festival! There will be a reception prior to the Premiere beginning at 6:30 pm at St. 

Ant on  Main across  rom t e restaurant  racna,  it  a Q&A  ollo ing t e screening  it  director Māra 

 elēcis. Reserve your tickets soon, and, bring a friend or colleague!  

Premiere May 9th at 7:30 pm – with reception across from Pracna/St. Anthony Main from 

6:00; Second screening May 13 at 4:45 pm; 

Minneapolis-St. Paul International Film Festival at St. Anthony Main Theater  

 īkāka in ormācija par filmu | For more information about the film: valiantdoc.com  

 i etes | Tickets: mspfilm.org  

Juris resurrects his ‘71 Chrysler Valiant, 

painted with Nyet-Nyet-Soviet slogans and 

driven to Soviet Embas- sies from 

Washington DC to Ottawa. The “demonstra- 

tion car” provided needed PR for a country 

few could find on a map. Meeting Latvian-

American organizers today, Valiant! reveals 

unorthodox strategies behind their 

newsworthy protests.  

As Russia wages war on Ukraine and Putin 

laments the break-up of the Soviet Union – it 

is becoming clear that their cause against 

Russian aggression was not “just  istor ”. 

Vita Terauda, former protest organizer and 

current member of Latvian parliament 

concludes:  

“One demonstration by itself doesn’t change 

anything, but ... If there hadn’t been these 

constant reminders, then it would have been 

very easy for America’s diplomats to quietly 

remove themselves from these politics.”  
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     iesmu un deju sv tku     Mākslas i stāde  Mākslas rija”   tklāšana    j nijā no 

pulksten   iem līdz 19iem 

St. Paulas Landmark Centra “North Gallery”  

 ss i stādes ievads ar Lindu Treiju pulksten 18os. 

Izstādi no     . gada  . jūnija līdz  . jūlijam varēs 

apskatīt ne tikai latviešu publika, bet arī plašāka 

sabiedrības da a - “dvīņu” pilsētu iedzīvotāji un to 

ciemiņi.  āpiemin, ka St. aula un Mineapole bija 

arī izcilā latviešu mākslinieka, “ikoniski” 

simbolisko riju autora  āņa Kalmītes dzīves vieta, 

kurā viņš pavadīja lielu da u sava mūža.  ajā 

izstādē mēģināsim panākt nojausmu par Amerikas 

latviešu mākslinieku pēdējo gadu laikā tapušo 

mākslas darbu vietu un nozīmi gan mūsu ikdienas,gan kultūras dzīvē - mūsu “mākslas rijā”.  

   

Mākslinieki | Artists 

Indra Avena, JurisCimbulis, Gints 

Grinbergs, Vilis Inde, 

 untis Lauzums, Edgars Legzdiņš, 

Gunda Luss, Austris Mangulis, Aija 

Moellere, Guna Mundheim, Zane 

Neimane, Marija Netz, 

Marita  elēce, Maira Reinberga,  

Aina Romans, Laima Rožkalns, 

Daumants P. Schnore, Inga Strause 

Godejord, Una Taal, Linda Treija, 

Ingemāra Treija Čivle,  

Krista  ārsbergs, Māra Zoltnere,  

Ruta  ētra Kubits  

 

 

   Latvian  ong and  ance  estival  rt    i ition   Mākslas Rija (Art “Rija”)  

Opening June 2nd from 5:00 pm until 7:00 pm 

Landmark Center Gallery, St. Paul, Minnesota 

 

Brief introducation by curator Linda Treija at 6 pm  

T e T in Cities  ere t e long-time  ome o  

 orld-re- no ned e pressionist painter  ānis 

Kalmīte. He is best known for his iconic 

paintings of “rijas”, or threshing barns that 

played a central role for Latvian homesteads 

and farm families for generations. This 

exhibition encompasses the idea of “place” 

within works of art created by American 

Latvian artists in recent years in both daily and 

cultural life – our “rija”.  

Nīca – Una Taal Neprātīgā acs – Indra 

A

v

e

n

a

               

Rija –  ānis Kalmīte  
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DZIESMU SVĒTKU BIĻETES UN “VOUCHERS” BAZNĪCĀ 

 Lai Dvīņu pilsētas iedzīvotājiem atvieglotu Dziesmu svētku biļešu pirkšanu un 
“voucher” iemaiņu, uzstādīsim biļešu galdu latviešu baznīcas lejas stāvā jūnija 
svētdienās (6/5, 6/12, 6/19, un 6/26) plkst. 12:00.  
 Mēs iesakam biļetes iegadāties caur Dziesmu svētku tīmekļa vietni: 
www.latviansongfest2022.org, bet tiem, kam tas nav iespējams, dosim izdevību nopirkt 
biļetes pie baznīcas biļešu galda. 
 Tie, kas biļetes jau nopirkuši, būs redzējuši ka uz dažām biļetēm rakstīts ka tās ir 
“voucher,” un tās būs jāiemaina pret sarīkojuma zāles biļetēm.  
 Jūnija svētdienās tās varēs iemainīt baznīcā.  
 Dziesmu svētku laikā iemainīšana notiks pie galvenās viesnīcas  biļešu galda. 
(“Vouchers” lietojam lai biļešu pirkšana būtu ērtāka un cenas noturētu mazliet 
zemākas.) 

Sarīkojumi kam jāiemaina “vouchers”: 
Kamermūzikas un simfoniskās mūzikas koncerts (Ordway Concert Hall, 7/1) 
Jaundeju skate (Fitzgerald Theater, 7/1) 
Viesu kora koncerts (Ordway Music Theater, 7/1) 
Tautasdeju lieluzvedums (Xcel Energy Center, 7/2) 
Rokmūzikas vakars (Palace Theater, 7/2) 
Kopkora koncerts (Ordway Music Theater, 7/3) 
 
Uz redzēšanos! 
Biļešu grupa (Biruta Sprūde, Anna Hobbs, Andris Valdmanis) 

>>>>>>>><<<<<<<< 
SONG FESTIVAL TICKETS AND VOUCHERS AT THE LATVIAN CHURCH 

 As a convenience for Twin Cities residents, we will have a Song Festival ticket 
desk at the Latvian Church – lower level on 4 Sundays in June (6/5, 6/12, 6/19, un 
6/26) at 12:00 noon. 
  We recommend you order tickets through the Song Festival website: 
latviansongfest2022.org , but you will also be able to buy tickets at the Church ticket 
desk.  
 If you have already purchased tickets, you have probably noticed that on some 
tickets it says that they are vouchers.  
 These have to be exchanged for tickets provided by the venues. It will be 
possible to exchange the vouchers at the Church.  
 During the days of the Festival, voucher exchanges will be done at the ticket 
desk in the main hotel, the InterContinental St. Paul Riverfront. (We use vouchers to 
make ticket ordering more convenient and to keep ticket prices down). 

Events for which vouchers are issued: 
Chamber and Symphonic Music Concert (Ordway Concert Hall, 7/1) 
Folk Dance New Choreography Show (Fitzgerald Theater, 7/1) 
Guest Choir Concert (Ordway Music Theater, 7/1) 
Grand Folk Dance Performance (Xcel Energy Center, 7/2) 
Rock Concert (Palace Theater, 7/2) 
Grand Choir Concert (Ordway Music Theater, 7/3) 
 
Uz redzēšanos! 
Festival ticketing group  
(Biruta Spruds, Anna Hobbs, Andris Valdmanis) 

http://www.latviansongfest2022.org/
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JAUNDEJU SKATE 

 

JAUNDEJU SKATE 

Piektdien, 2022. gada 1. jūlijā 

15.30–17.30 

Fitzgerald Theatre 

”…mums jārada latviskas jaundejas, kas būtu spējīgas dzīvot, pārdzīvot savu laiku un ieiet 
nākotnē”             

 (Lidija Āboliņa) 

 Jaundeju skate ASV un Kanādas Dziesmu svētkos ir daļa no tautas deju 
programmas kopš 1973. gada, kad Lidijas Āboliņas vadībā to pirmo reizi uzveda 
Klīvlendas Dziesmu svētkos. Tā ir kļuvusi par latviešu Dziesmu un deju svētku 
neatņemamu sastāvdaļu. Jaundeju skate dod iespēju deju kopām un horeogrāfiem 
atrādīt savu veikumu.  
 Tautas deju jaunrade ļauj ikvienam, gan jaunam, gan vecam, iespēju apvienot 
savas mākslinieciskās spējas ar latviešu tradicionālo deju mantojumu. 
  Šī gada jaundeju skatei ir pieteiktas sešpadsmit dejas, ko radījuši vienpadsmit 
autori no Latvijas un ASV, un izpildīs desmit deju kopas. Visiem jaundeju skates 
vērotājiem būs iespēja iesaistīties deju vērtēšanā. Jaundeju komisija sastāv no deju 
mīļotājiem, kopu vadītājiem un dejotājiem. Tie ir Selga Apse no Toronto, Marks 
Baginskis no Čikāgas un Dīna Kancs no Indianapoles. Skates laikā būs iespēja redzēt 
arī divus papildu priekšnesumus. 
 Deju uzvedumus varēs baudīt greznajā un vēsturiskajā Ficdžeralda (Fitzgerald) 
teātrī, kas ir vecākā saglabājusies teātra telpa St. Paulas pilsētā, iepriekš zināma kā 
Šūberta (Sam S. Shubert) un Pasaules (World) teātris. Teātra telpas 1980. gadā 
iegādājās Minesotas publiskais radio un 1986. gadā tās tika atjaunotas tiešraides radio 
programmai “A Prairie Home Companion” ar Garisonu Keiloru (Garrison Keillor).  
 Savu pašreizējo nosaukumu, kas godā St. Paulas pilsētā dzimušo autoru  
F. Skotu Ficdžeraldu (F. Scott Fitzgerald), teātris ieguva 1994. gadā. 

 Nāciet uz skati 1. jūlijā un izvēlieties savu mīļāko deju! 
Kaija Petrovska 

http://maps.google.com/?q=Fitgerald%20Theater%2C%20St.%20Paul%2C%20Minnesota


SVĒTRĪTA ZVANI 2022 MAIJS • DVĪŅU PILSĒTĀS UN PASAULĒ 

Mineapoles un St. Paulas Latviešu skolas 

IZLAIDUMS 

sestdien, 2022. gada 4. jūnijā 

plkst. 11:00 

Draudzes nama zālē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolu absolvēs: 

Madara Kalnīte, Aija Ostmane, Sofija Kramere, Kristaps Pelēcis, Zaiga Herona, Silvija Birmane 

 

 

Pēc programmas sekos aukstais galds un atspirdzinājumi lejas stāvā. 

Visi mīļi aicināti! 
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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! 

Noticeable mortgage rate increases combined with on overheated market 

and sky-high house prices are pushing buyers to take a „wait-and-see” approach. 

Why wait? 

Look at your house right now. You don’t have to move to get a more charming home. 

Do some remodeling or even a larger construction project on your existing house. 

LCU will help you with a HELOC/Home Equite loan! 
Use your home ownership to your advantage and get the funds needed  

to fulfill your ideas. 

Contact us to get started! 
 

 

mailto:larisaozols@gmail.com
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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)  

mzaeska@gmail.com 

 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 

 



LATVIAN EV. LUTH. CHURCH 
of Minneapolis and St.Paul  
3152 17th Avenue South 
Minneapolis, Minnesota 55407 
 
 
 
 
 
 
 

Change Service Requested 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NON-PROFIT ORGANIZATION 
U.S. POSTAGE PAID 

TWIN CITIES MN 

Permit no. 90327 

SVĒTRĪTA ZVANUS izdod Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut. draudze. 
Redakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, R. Drone, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis, 
B. Sprūde, redaktore Laila Švalbe. 

 

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

 

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

 

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!  
Lūdzu paziņojiet ADRESES MAIŅU draudzes birojā.  
Svētrīta Zvanus pasts nepārsūta un draudze spiesta maksāt soda naudu. 

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

Sunday, May 1, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, May 8, 10:30am – Family Day / Mother’s Day Church Service with Holy 
Communion, children’s sermon. Church choir will be participating. Followed by 
fellowship. 

Sunday, May 15, 10:30am – Church Service followed by fellowship. “Mineapoles 
Dvēsele” will be participating. 

Sunday, May 22, 10:30am – Church Service followed by Spring Bazaar from 11:30-
3:00pm. Lunch at 11:30, food for taking home starting at 12:30 (after lunch). 

Sunday, May 29, 10:30am – Church Service followed by fellowship.  

Sunday, June 5, 10:30am – Church Service with Holy Communion followed by 
fellowship.  

Sunday, June 12, 10:30am – Deportation Commemoration Church Service with Holy 
Communion. Followed by fellowship.  

All services are live streamed via Facebook Live: facebook.com/151677648181316/live/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


