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No sīka rožu dēsta 

Nakts tumsā, saltumā, 
Kā sena ziņa vēsta, 
Zieds plaucis maigumā. 

No debesīm šurp nācis 

Tas saldais Dieva Jērs; – 

Ikvienu pestīt sācis, 
Kas ievainots un sērs. 

Dzied Ziemassvētku zvani. 

Tos egļu smarža pauž. 
Kā Bētlemē reiz gani – 
Sirds prieka vēsti jauž. 

Nāc, skumjās domās spīdi 

Gaišs, Kristusbērna stars! – 

Ik dvēselē šo brīdi 
Dzimst mīlestības gars. 

 

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 

Elza Ķezbere 

(1911-2011) 

 

No sīka rožu dēsta 
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Draudzes dzīve decembrī 

~Dievkalpojumi notiek klātienē~ 

Svētdien, 5. decembrī, plkst.10:30 – Adventa otrā svētdiena. 

Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu un bērnu uzrunu. Dievkalpojumā 

trompeti spēlēs Benjamiņš Aļļe. Sekos kafija un sadraudzība. 

Ceturtdien, 9. decembrī, plkst.11:00 – Bībeles stunda klātienē baznīcas lejas telpā. 

Svētdien, 12. decembrī, plkst. 10:30 – Adventa trešā svētdiena. Dziesmotais  

 dievkalpojums ar bērnu uzrunu un SVĒTDIENAS SKOLU. Dievkalpojumā 

dziedās koris. Čello spēlēs Molly Wilbur Cohen. Sekos kafija un sadraudzība. 

Svētdien, 19. decembrī, plkst.10:30 – Adventa ceturtā svētdiena. 

 Dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu un bērnu uzrunu. Sekos kafija un 

sadraudzība. Piedalās „Mineapoles Dvēsele”. 

Piektdien, 24. decembrī, plkst.17:00 – Kristus dzimšanas svētvakara 

 dievkalpojums ar bērnu uzrunu. 

Sestdien, 25. decembrī, plkst.10:30 – Ziemassvētku – Kristus piedzimšanas 

svētku dievkalpojums. (Sadraudzības stunda nenotiek). 

Piektdien, 31. decembrī – Vecgada vakara virtuāls dievkalpojums. Dievkalpojuma 

saite būs pieejama Vecgada dienā.  

Svētdien, 2. janvārī, plkst.10:30 – Otrā svētdiena pēc Ziemassvētkiem. Sekos kafija 

un sadraudzība. 

Dievkalpojumi tiek raidīti tiešraidē internetā: facebook.com/151677648181316/live/ 

Mācītāju Ilzi Larsen trešdienās var sazvanīt pa draudzes telefonu 
 (612)-722-4622. 

 

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 



“Un zīmes būs uz saules un mēness, un zvaigznēm, un tautas uz 
zemes būs izmisumā un izbijušās, kālab jūra krāc un bango. Cilvēki 
pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks 
satricināti. Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam 
varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet 
savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.” Un viņš tiem stāstīja 
līdzību: “Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk 
plaukt, jūs paši, to redzot, zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, 
kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es 
jums saku: šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debess un zeme zudīs, 
bet mani vārdi nezudīs. Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un plītējot 
un dzīves rūpestos un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi – kā slazds. Tā nāks pār visiem, 
kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, 
kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla priekšā.” “ - Lūkas 21:25-35 

Katru gadu baznīca izspēlē mūsu kunga nākšanu pasaulē ar maziem vai lieliem 

koncertiem, dziedot, spēlējot Hendeļa “Mesija” un, protams ar Bībeles tekstiem. Katru 
gadu vismaz viens lasījums, un vismaz vienā advents svētdienā, ir par Kristus otro  
nākšanu. Tā atkal Lūka mums stāsta to šodien Pirmajā adventē. Līdzīgi kā vecāki, kuri 
ir gaidībās ar bērnu - tā kristieši līdzīgi gaida uz Kristu adventes laikā. Šo laiku saucam 
par gatavošanās un cerības laiku, kas kulminē ar Kristus dzimšanas svētkiem. 
Šodienas kultūra ir komercializējusi visu, kas apņem Ziemassvētkus, bet tik un tā mums 
tiek atgādināts atcerēties īsto adventes un Ziemassvētku nozīmi, kā kādreiz saka - 
“Christ is the reason for the season” vai  “keep Christ in Christmas”. 

Lūka šodien mums liek pacelt galvas un “uzlūkot” vīģes koku, izslieties, pacelt 

galvas, kad redzam Cilvēka Dēlu nākam. Nevis ar bailēm no Dieva, bet ar mīlestību un 
cerību sirdī. Aina, ko Lūka šodien zīmē, ir cerība un transformācija/ pārmainīšanās pa 
180 grādiem. Tā ir aina, kur cilvēks grib piedzīvot īstu strukturālu pārmaiņu līdz savas 
esības kodolam, lai piedalītos pilnīgāk Kristus dzīvē un iet Kristus ceļā, kas tev tiek 
piedāvāts katru dienu. Pārmaiņa, uz kuru Jēzus Kristus tevi vērš, visvairāk nozīmē 
dzīvot brīvi no visa, kas tevi saista grēka varā – visu, kas grib paturēt tevi tumsā un 
ierobežot tavu cilvēka potenciālu. Ejot cauri šim procesam un piedzīvojot pārmaiņas, tu 
nonāc Dieva valstībā. Šī valstība ir miera zeme, kuras valdnieks ir Miera lielskungs un 
brīnišķais padoma devējs (Jesajas 9:6). 

Adventes milzīgi aizņemtajā laikā - kad piparkūkas jācep un mums ir maizes 

cepšanas krīze Ziemassvētku tirdziņam - (publikācijas laikā krīze jau būs pārvarēta) - 
uzdosim sev jautājumu: ko es īsti vēlos, ko es gribu? Kam es sekoju un kur es eju? 
Izsijā visas prioritātes, jo vienalga ko tu meklē un, lai cik aizņemti mēs katrs esam 
(neizbēgami tādi būsim svētku laikā), sirds ilgas būs noteicošas visam, ko daram. Mūsu 
garajā Ziemassvētku sarakstā - no kura tā vien liekas neviens nevar izbēgt - vai šajā 
sarakstā ir Jēzus arī kaut kur ierakstīts? Un vai tu viņu pazītu un visu, ko viņš dara tavā 
dzīvē, tavā ikdienā, sacenzdamies par tavu uzmanību adventes laikā? 

Svētku sarīkojumu un visu lietu brūzmā skats ir diezgan aizsegts, kā lielā koncertā 

vai pūlī, mēģinot ieraudzīt skatuvi un kas uzstājas: mums ir jāpaspēj ne vien viss, kas ir 
mūsu Ziemassvētku sarakstā katru dienu - vēl arī daudzi personīgi  pagātnes rēgi un 
ēnas vēl cīnās par mūsu uzmanību. Un Jēzus bērnam arī jāsastopas ar īstu uzmanības 
trūkumu. Pacietīgs un ar Dieva mīlestību sirdī viņš gaida, kad beidzot viņam pienāks 
kārta garajā sarakstā. 

Un pat ja mēs ar visu sirdi un dvēseli ļaujamies transformācijai/pārmaiņām, ko 

advente mums sniedz, pat ja mēs ar visu sirdi, dvēseli un prātu nodotos tikai un vienīgi 
Kristus nākšanai un gaidīšanai; pat ja tā būtu vienīgā lieta mūsu Ziemassvētku 
gaidīšanas sarakstā, mēs tomēr nevarēsim mēroties spēkiem ar Dieva ilgām pēc 

GARĪGĀ 

MAIZE 
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mums! Redziet, Jēzus nāk ne tikai kādā nezināmā pagātnē un nākotnē. Jēzus piedāvā 
sevi šodien, tagad un šeit, katrā brīdī. Arī aizņemtības un steigas juceklī. 

Advente, Jēzus dzimšanas gaidīšana, ir mācīšanās pazīt Jēzu visās vietās - klusās 

un skaļās, priecīgās un skumjās, mierīgās un steidzīgās. Tas vairs nav jautājums par to 
vai viņš nāks un kad viņš nāks, bet gaidīt, sagaidīt Jēzu itin visā. Būt nomodā! Un lai kā 
mēs viņu meklējam, lai kur mēs lūkotos viņu atrast - viņš ir jau pasteidzies mums 
priekšā - viņš ir mūs atradis un dod vēlēšanos man un tev viņu atrast. Viņš klusi 
pasteidzās toreiz Betlēmē pirms gani un austrumu ķēniņi viņu atrada. Viņš klusi 
pasteidzas šodien, jo ir pirmais mūs mīlējis, dzimstot kā Cilvēka Dēls. 

Pacelsim savas galvas un izsliesim taisni savas muguras - Lūka mūs drošina un 

aicina šodien - gaidot sava Kunga nākšanu. Dievs neuzlūko vairs mūsu tumsu un 
grēkus, bet nāk pats kā dzīvības gaisma pie mums. Pie tevis un manis, pie mūsu 
draudzes un visas cilvēces. 

Gaidīsim  tā - ar paceltām  galvām, jo Dievs ir piepildījis savu  
apsolījumu  būt ar mums. Paliksim nomodā. Āmen. 

Māc. Ilze 

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

Jēzus Kristus – Dieva 
dēls!  

Jēzus Kristus – ābele?  
Mīļās māsas un brāļi Kristū! 

Nemanot atskrējis Adventa laiks, kas 

tradicionāli bija gavēņu laiks nozīmēts kā 

sagatavošanās laiks Kristus ienākšanai mūsu 

laikā un telpā. Gatavojamies uzņemt Kristu 

savā sirdī un mājās, pieminot viņa 

piedzimšanu kā arī Viņa otrreizējo 

atnākšanu. Adventa laika tradicionālā krāsa 

bija violeta - norādot, ka tas ir gavēņu laiks. 

Pēdējos gadu desmitos Baznīcas tradīcijā 

Adventa laikam ieteikta debesu zilā krāsa, 

norādot uz cerību un uz nākamo laiku. 

Gatavojoties Pateicības dienai, domāju par pateicību un nākotni. Skaidra ir pateicības 

nozīme – atzīt, ka esam ko saņēmuši vai baudījuši un to novērtējam. Bet kā izrādīt savu 

pateicību? Bērnus audzinot vecāki māca teikt paldies – neskaitāmu reižu prasot “vai tu teici 

paldies”? Bet, vai pietiek pateikt paldies, un viss?! Vēlamies pēc būtības būt pateicīgi un 

pozitīvi cilvēki. Man, domāju arī Tev, ir tik daudz par ko Dievam pateikties – atzīt Dieva 

varenību, novērtēt ko esam saņēmuši un baudām, kā arī ko Dievs mums sen solījis. Kā dzīvot 

kā pateicīgi ļaudis? Ar paldies gluži nepietiek... 

Pārdomājot kā izstarot savu pateicību Dievam - man nemitīgi ausīs skanēja 18.g.s angļu 

Adventa laika dziesma Jesus Christ the Apple Tree, ko dziedāja ābeļu dārzos, izlūdzot no 

Dieva svētību nākamā gada ražai. Dziesma pamatota Bībeles tekstos, (liturģiskā atbilde 

dzirdot Dieva vārda lasījumus ir: Pateicība Dievam!) no Salamana augstās dziesmas: Kā 

ābele meža kokos, tā mans mīļais starp dēliem. Cik tīkami sēdēt man viņa paēnā, un viņa 

auglis manai mutei salds (2:3) No Lūkas evaņģēlija Jēzus vārdi: Kam Dieva valstība ir 

līdzīga, ar ko lai to salīdzinu? Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā 
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dārzā, un tas izauga un kļuva par koku, un debesu putni ligzdoja tā zaros. (13:18-19) Kā arī 

no Jāņa atklāsmes grāmatas 22:1-3 par dzīvības koku. 

Koks. Dzīvība. Svētība. Dziedināšana. Uzrādu divus pantus no šīs dziesmas - ja vēlies, to 

vari noklausīties youtube https://www.youtube.com/watch?v=kE2L_SQdO9A 

 

Kāpēc, Tu jautā, viņa raksta par ābeli Adventa rakstā? Adventa laiks ir gatavošanās laiks 

Kristum, kad cenšamies atbrīvot Viņam vietu savās sirdīs un mājās. Mūsu tautas mīkla par 

ābolu: maza, maza mājiņa, brūni vīriņi iekšā. Kā zinām, tiem vīriņiem ir potenciāls pašiem 

izaugt par koku, kas nes daudz augļu. Un mums? Tev? Man? Esam Dieva bērni, arī mēs 

spējam dzīvot pateicīgi, nest augļus, gaismu, siltumu – sauc, kā gribi – citiem. Varbūt arī jūs 

vēlaties šī gada Adventa laikā piestrādāt un padomāsim kā spējam īstenot to, ka dzīvojam 

pateicīgi, ka esam kā tas grauds / sēkla, kas zemē grimst un pēc jaunā tēla dzimst – tēls kas ir 

Jēzus Kristus – Dieva dēls un ābele. 

Sarma Eglīte, LELBA Vidienes apgabala garīgā vadītāja 

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

This fruit doth make my soul to thrive, 

It keeps my dying faith alive; 

Which makes my soul in haste to be 

With Jesus Christ the Appletree. 

The tree of life my soul hath seen, 

Laden with fruit and always green; 

The trees of nature fruitless be, 

Compared with Christ the Apple Tree. 

 

Mīļā Mineapoles-St.Paulas draudze! 
 

Vēlu jums priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus! 

Veselību, mieru, visu, ko jūsu sirds ilgojas - lai piepildās šī gada 
Ziemassvētkos un Jaunajā 2022. gadā! 

Mācītāja Ilze 
 

“Un, redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa 

priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns.”  
Mateja 2:9 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kE2L_SQdO9A
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LATVIEŠU  EVAŅĢĒLISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ 
 
400 Hurley Avenue, Rockville MD  20850-3121 USA / lelbabirojs@gmail.com 

Prāveste Anita Vārsberga-Pāža, pārvaldes priekšniece 

tel. 301.302.3270 / macanitavp@gmail.com 

 
 

2021. gada novembrī 

 

LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AMERIKĀ vārdā 

Izsakām pateicību un atbalstu Latvijas ārstiem un medicīnas darbiniekiem, kas pašaizliedzīgi 

dara grūto darbu vīrusa krīzes laikā.  

Mēs ticam, ka viens no cēlākajiem darbiem šajā pasaulē ir sniegt dziedināšanu un rūpes tiem, 

kam tās visvairāk ir vajadzīgas.  

Šobrīd it īpaši aicinām atbalstīt ārstus un medicīnas personālu, kas strādā ar Covid slimniekiem, 

kā arī citus ārstus, kuriem krīzes laikā darbā jāsaskaras ar vēl nebijušiem pārbaudījumiem. 

Jēzus dziedināja cilvēku dvēseli un miesu. Mēs apzināmies, ka nepietiek ar pūlēm miesas 

dziedināšanā, ja daudziem dvēselē ir bailes un aizdomas. 

Mūsu baznīcā un draudzēs esam arvien aicinājuši cilvēkus uzticēties ārstu padomiem, ievērot 

likumus, un esam lūguši par vakcinācijas straujāku izplatību.  

Mēs lūdzam, lai bailes tiek kliedētas un ļaudis novērtē jūsu lielo dabu. 

Mēs ticam, ka arī ārstu darbs ir Dieva dziedināšanas darbs, kas tiek veikts ar cilvēku rokām.  

Mēs apzināmies, ka ārstiem pašreiz ir jāsaskaras ar daudzām un dažādām grūtībām, tajā skaitā ar 

neizpratni vai neuzticību no dažādām cilvēku grupām. 

Aicinām cilvēkus izprast un novērtēt ārstu, medicīnas māsu un visu medicīnas darbinieku rūpes 

un upurus un nošķirt tos no administratīvām vai politiskām problēmām.  

Mēs aicinām Latvijas tautu uzticēties, ieklausīties un saprast, kādas ir ārstu patiesās vajadzības, 

un veidot tādu sabiedrību, kas vēlas dzirdēt un paļauties uz tiem, kas spēj palīdzēt arī pašās 

grūtākajās situācijās.  

Svētību un izturību vēlot un sakot sirsnīgu paldies,  

LELBA Pārvalde 

māc. Ģirts Grietiņš, māc. Aija Graham, māc. Igors Safins,  

Andris Celcherts, Sandra Kalve, Kārlis Veilands, 

prāv. Anita Vārsberga-Pāža 

LELBA Apgabala garīgie vadītāji 

prāv. Daira Cilne (Rietumu apgabals), prāv. Sarma Eglīte (Vidienes apgabals),  

prāv. Dāvis Kaņeps (Kanādas apgabals), māc. Laris Saliņš (Austrumu apgabals) 

LELBP Archibīskape Lauma Zušēvica (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē) 



Daktera Visvalža Nagobada 100. gadu jubilejas 

svinības! 

 

Mēs 

esam 

ļoti 

elastīgi 

un varam 

piemēroties 

apstākļiem kuŗi veidojas un 

attīstās ap mums šajos 

neparedzētos laikos. Un tā 

sekodami, Dvīņu pilsētu 

latviešu sabiedrība atcerējās 

un atzīmēja Dr. Visvalža 

Nagobada simto dzimšanas 

dienu.Dr. V. Nagobads 

ieradās ar savu jaunāko 

meitu, Brigitu Nagobads 

Kelly.  

Lai gan 

īstais dzimšanas datums ir tikai 18. novembris, viņš tika sveikts 

un sumināts šodien, svētdien, 14. novembrī. Pēc dievkalpojuma, 

kurā jau godināja jubilāru viņa 100. gadu 

dzimšanas dienā, sekoja sadraudzība 

lejas stāvā, ko uzsākām ar māc. Ilzes 

Larsen Dieva vārdiem, izlūdzot Dieva 

svētību jubilāram.  

Tad vadību pārņēma Laimonis Sproģis, 

bijušais Latv. Ev. lut draudzes 

priekšnieks. Iesākām visi 

kopīgi dziedot dziesmas 

par godu jubilāram. Kā 

pateicību par to,  

V. Nagobads nodziedāja 

savu pateicību ļoti labā meldiņā ar sirsnību. 

L. Sproģis iepazīstināja ar jubilāra veiktiem 

darbiem sākot ar ārstniecības ilgo laiku strādājot 

par Minesotas hokeja 

komandas ārstu, bet vēlāk kā 

ASV Olimpiskās hokeja komandas ārsts. Viss tas ir aprakstīts sīki 

un izsmeļoši viņa grāmatā Gold, Silver, Bronze. 

 Garš raksts parādījās vietējā presē, 31. okt. Star Tribune agrā 

svētdienas izdevumā, par viņu.  

Zālē valdīja priecīgs un sirsnīgs svētku noskaņojums. 

DRAUDZES 

DZĪVE 
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Organizāciju pārstāvi stājās rindā sveikt Dr. V. Nagobadu (korp! Tal!) – Kristīne Kontere 

no draudzes, māc. Ilze kopā ar skolēniem 

pasniedza skolas bērnu zīmēto kartiņu, Miķelis 

Ģiga no sporta kopas, Egons Duņēns no KKM, 

Dr. Jānis Dimants no LĀZAs  ārstiem 

un zobārstiem un St. Paulas latv. 

katoļu draudzes; bija vairāki citi 

apsveicēji viņu 

starpā jauns hokeju 

spēlētājs Rolands 

Kalnītis uniformā . 

 Tika nolasīti apsveikumi no Daugavas Vanagu ASV priekšnieka 

Andra Kursieša un 

Talavijas seniora fil! 

Normanda Melnbārža. Svinēšana tik ātri 

nebeidzās, jo visi dzērām šampānieti un 

ēdām 

dzimšanas 

dienas 

kliņģeri un 

kūku ar 

kafiju. Bez fotogrāfēšanās arī neizpalikām. Tādā pacilātā 

garā pavadījām pāris stundas visi kopā, vēlreiz novēlot 

jubilāram Dieva svētību, veselību, raitu soli un asu domu.  

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 

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

  Bībeles stundas ar mācītaju Ilzi 

 
Ceturtdien, 9. decembrī, plkst. 11:00 – baznīcas lejas telpās. 

 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 
Rokdarbu pulciņš  

atsāks tikšanos 2022. gada 19. janvāri, plkst.10:00no rīta baznīcas lejas telpās.  
 

  Mēs tiksimies katra mēneša trešajā trešdienā. 
 

  Ināra Porietis (612-824-0809) 
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Aicinājums ziedot draudzei! 
 

Draudzes vadība vēlas no sirds pateikties visiem ziedotājiem, kuri ir atbalstījuši 
draudzes darbību un turpina atbalstīt. Jūs patiesi esat atbildējuši aicinājumam kalpot 
mūsu Kungam ar pateicību un prieku!  
 

„Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; 
katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu 
devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu 
diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.”  

(Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8) 

Aicinām turpināt rūpēties par draudzes nākotnes 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atjaunosim baznīcas logus! 
  Atbalstīsim! Ziedosim! 

          
 

 
Draudzes Ziedojumu AKCIJA! 

„LOGS KĀ DIEVA DARBA RĪKS” 

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 ........................................................ $________  

Akcija Logi ............................................................... $________ 

..................................................................................$________ 

KOPĀ...................................................................... $________ 
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Ziemassvētku upuris – ziedojums 

 

Neaizmirstiet nosūtīt draudzei jūsu Ziemassvētku 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 ........................................................ $________  

Akcija Logi .............................................................. $________ 

..................................................................................$________ 

KOPĀ ..................................................................... $________ 

 

 

Ziemassvētku Ziedojums 

Kopsumma $__________ 

Vārds, Uzvārds 



18. NOVEMBRIS DVĪŅU PILSĒTĀS 

Svētdien, 21. novembrī, Dvīņu pilsētu latvieši 
nosvinēja Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu. Pēc 
2020. gada 18. novembra atceres Zoom veidā, vairāk kā 75 tautieši 
priecājās atkal svinēt kopā. Šogad programma notika Mineapoles - St 
Paulas baznīcas telpā, jo COVID dēļ bija svarīgi ka telpa plašāka. 

Visi piecēlās kad latviešu skolas skolēni ienesa un 
nostādija karogus. Sekoja māc. Ilzes Larsen lūgšana, un tad Latvijas 
prezidenta Egila Levita video uzruna latviešiem pasaulē.  

Prezidenta Levita tēmats bija vienotība, un ietvēra sekojošos vārdus: 
„Jā, šis laiks ir nomācošs un nedrošības pilns. Tas rada neiecietību un vedina vilkt 
robežas starp “mēs” un “viņi”, katram nostiprināties savā personīgajā patiesībā. Tomēr 
svarīgi ir atcerēties, ka mēs visi varam iekļauties Latvijā, saglabājot savu brīvību, savus 
atšķirīgos uzskatus un dzīves stāstus. Tas, kas mūs vieno, ir stiprāks par to, kas kādā 
atsevišķā brīdi tiecas mūs šķirt. Mēs esam stipri tad, kad izjūtam sevī to būtisko kopību, 
atbildību citam pret citu, ko it īpaši spilgti uzrunā 18. novembris. Mēs katrs esam daļa no 
veseluma, kurā katrs cilvēks ir vērtīgs, jo ir piederīgs, jo ir savējais”. 

Mūzika ir vienmēr svarīga sastāvdaļa no 18. novembra 
atceresBenjamiņš Aļļe uz flīgelhorna spēlēja plūstoši un izjusti Jāņa Mediņa “Āriju.” 

Klausītājiem bija iespēja 
pabaudīt dziesmu kas būs 
Dziesmu svētku kopkora 
koncertā nākamā gadā: 
Raimonda Tiguļa “Rīta un vakara 
dziesma.” Draudzes koris to 
nodziedāja diriģentes Gunas 
Kalmītes Skujiņas vadībā ar 
Birutu Sprūdi pie klavierēm. 

Ansamblis “Teiksma” savā tradicionālā stilā 
vienmēr iepriecina klausītājus ar savām tautas 
dziesmām, kuras paši dalībnieki aranžē. No viņu 
plašā repertuāra viņi sniedza: “Kas kaitēja man 
dzīvot?” un “Skaista mana tēvu zeme.” 

Muzikāliem 
devumiem pa 
starpām 
dzirdējām dzejoļus. Laviešu skolas 6. klases skolēni 
deklamēja V. Plūdoņa “Tev mūžam dzīvot , Latvija!” 
un 8. klases skolēni, R. Blaumaņa “Tālavas 
taurētājs.
” Tas bija 
lielisks 

uzvedums – katrs skolnieks pēc kārtas 
nodeklamēja vienu pantu no galvas.  

Tas izdevās brīnišķīgi. Tur 
jāsaka vislielāko paldies ne tikai skolēniem 
pašiem, bet arī viņu skolotājiem un 
vecākiem! 

Ansis Vīksniņš, 2022. g. 
Dziesmu svētku Rīcības komitejas 

DVĪŅU 

PILSĒTĀS UN 

PASAULĒ 

 

Andris Ivaskēvičs, Kristiāns Kapačs, 
Milija Halvorsone, Fēlikss Herrons - 6.kl. 

Tautas dziesmu ansamblis „ Teiksma” 

Madara Kalnīte, Aija Ostmane, Zaiga Herrona, Sofija 

Krāmere, Silvija Birmane un Kristaps Pelēcis – 8.kl. 

Koris 
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priekšnieks, stāstija par šiem svētkiem, kas ātri tuvojās. Visas istabas galvenā viesnīcā 
St. Paulā jau aizņemtas, bet ir citas viesnīcas tuvumā. Rīkotāji esot apmierināti ar 
patreizējo biļešu pārdošanas tempu. Daudz sarīkojumu vietas ir pilsētas centrā un uz 
tām varēs aizstaigāt; uz talākām būs iespējams braukt ar īpašu autobusu. Ansis arī 
rādija bildes no zālēm un citām vietām kur notiks sarīkojumi. Bija interesanti redzēt un 
paklausīties īsus piemērus no amerikāņu kora kas piedalīsies, kā ar no latviešu koriem 

un muzikālām grupām.  
Katru gadu 18. nov. sarīkojumā 

jaunos Dr. Ainas Galējas stipendiju programmas 
stipendiātus iepazīstina. Tie ir studenti no Latvijas, 
un šogad: Elizabete Rebaine un Andis Ramanovs. 
Viņi studē Viskonsīnas universitātē Oklērā (Eau 
Claire). Programma beidzās ar kopīgo dziesmu, 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!” un karogu iznešanu. 
Sekoja sadraudzība ar glāzi vīna un kliņģeri. 
Daudzi piekrita raksturojumam ka sarīkojums bija 
“mīļš un sirsnīgs!” 

Svētku aktu rīkoja draudzes 
koris, LOAM (Latviešu organizāciju apvienības Minesotā) uzdevumā.  

Pateicamies programmas sastādītājai Indrai Halvorsonei un 
programmas veidotājam Aleksim Dulbem. 

Biruta Sprūde 

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

Dziesmu svētku ziņas 

Šovasar St Paulas ielas varēs sajaukt ar Rīgu. Latvieši no visas pasaules   

  ieradīsies uz XV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem ASV. Vismaz piecas  

  dienas latviešu valodu varēs dzirdēt gan St Paulas viesnīcās un koncertzālēs, gan  

  bāros un restorānos. Pilsēta ir ļoti piemērota šādam festivālam, jo visas norises vietas  

Paulis Lazda, Irēne Lazda, Visvaris Ģiga, 

Andis Ramanovs, Elizabete Rebaine un 

Rūta Beķere. 
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  un viesnīcas atrodas tuvu – lielākā daļa pastaigas attālumā. Apkārtne arī ir skaista -  

  Rīgai ir Daugava, un St Paulai ir tikpat varena Misisipi upe. 

Dziesmu svētki aptver piecas dienas, vienpadsmit pasākumu norises vietas  

  un piecas viesnīcas, bet festivāla epicentrs ir InterContinental Riverfront Hotel, kas  

  atrodas 11 East Kellogg Boulevard. InterContinental ir festivāla galvenā mītne ar   

  glaunām balles zālēm un konferenču telpām. Astoņi no festivāla pasākumiem   

  norisināsies viesnīcā. Tur atradīsies arī biļešu kase, informācijas centrs, tirdziņš, mobilā 

  pasu stacija, un divas izstādes. InterContinental 420 viesnīcas numuri ir izpārdoti, bet  

  četrās blakus esošajās viesnīcās viesi vēl var rezervēt istabas par īpašām festivāla  

  cenām. Piedāvājam ieskatu InterContinental notiekošajos pasākumos. 

Pasākumi viesnīcā: 

 DZIESMU UN DEJU SVĒTKU ATKLĀŠANA 

 Trešdien, 29. jūnijā, 13:30-15:00 

Great River Ballroom  

  „Esiet sveicināti Minesotā!” XV Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV svinīgajā 

atkl   āšanā dzirdēsiet apsveikumus no ASV un Latvijas valdībām, kā arī no pasaules lat 

   viešu organizācijām. Apvienotais ASV vidienes latviešu koris, un pašmāju Minesotas fol 

   kloras ansambļi, mākslinieki, un tautas deju kopas priecēs ar dziesmu un deju. 

 BĒRNU BALLĪTE 

 Piektdien, 1. jūlijā, 18:30-20:00 

 Great River Court  

 Ballīte bērniem, vecākiem, un visiem, kam patīk rotaļas un danči!    

  Sanāksim viesnīcas telpās agrā vakarā pēc vakariņām, lai izkustētos un izpriecātos  

  pirms jādodas uz čučumuižu! 

JAUNIEŠU BALLE 

 Piektdien, 1. jūlijā, 21:30-00:00 

 Minnesota Ballroom 

Amerikas latviešu jaunatnes apvienība (ALJA) aicina uz iepazīšanos un   

  atkaltikšanos 16-35 gadu vecuma jauniešus no visām pasaules malām. Dancosim un  

  uzdzīvosim pie mūzikas, ko vadīs populārais Latvijas DJ AI-VA, kurš dīdžejo kopš 1991. 

  gada. Viņš uzsāka pirmās hip hop ballītes Latvijā 90. gados kopā ar emcees Ozolu un  

  Gustavo. Ļoti pazīstams Latvijas klubos, DJ AI-VA ir uzstājies daudz kur Eiropā un  

  Amerikā, arī Gaŗezerā. 

KABARĒ VAKARS 

 Piektdien, 1. jūlijā, 21:30-00:00 

 Great River Ballroom 

  Saviesīgs, neformāls vakars ar mūziku un kokteiļiem, ko iedzīvinās latviešu  

   mūzikas grupa „Stokholmas spēlmaņi” no Zviedrijas un citi izpildītāji. Īpašā   
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   programma balstīsies uz Zviedrijas latvieša dzejnieka Juŗa Kronberga darbiem. Tā  

   iedvesmos ar dzejnieka ziemeļnieka humoru, kā arī viņa dziļdomību un īpašo dzīves  

   uztveri. 

 

SVĒTKU VAKARIŅAS 

Svētdien, 3. jūlijā, 18:30-21:00 

Great River Ballroom 

  Svinēsim svētku noslēguma vakaru pacilātā gaisotnē ar elegantu kokteiļu   

   stundu un vakariņām dzīvās mūzikas pavadījumā! Ir nopērkama kopbiļete tiem, kuri  

   vēlas apmeklēt gan vakariņas, gan svētku balli. Vakariņu ēdienu varēs izvēlēties  

 pasūtot biļeti. 

 

SVĒTKU BALLE 

Svētdien, 3. jūlijā, 21:00-2:00 

Great River Ballroom 

Dziesmu svētku pēdējā saviesīgajā vakarā dzīve sitīs augstu vilni!    

  Sanāksim Svētku ballē, kur mūs izklaidēs „Stokholmas spēlmaņi” ar Alfrēda   

  Vintera dejas mūziku, un „Adam Zahl” ar iemīļotu mūziku dažādu gadu    

  gājumiem. Ir nopērkama kopbiļete tiem, kuri vēlas apmeklēt gan vakariņas, gan balli. 

DŽEZA BROKASTIS 

Pirmdien, 4. jūlijā, 09:30-12:30 

Great River Ballroom 

Laiks atvilkt elpu, papriecāties par paveikto un piedzīvoto, un pavadīt   

  pēdējos brīžus ar draugiem svētku nogalē. Baudīsim Amerikas latviešu spēlēto džeza  

  mūziku un gardas brokastis. 

Pastāvīgie pasākumi 

TIRDZIŅŠ 

Minnesota Ballroom 

Ceturtdien, 30. jūnijā - svētdien, 3. jūlijā 

Rotaslietas, rokdarbus, grāmatas, skaņu ierakstus, šokolādes un    

  konfektes, un citus latviskus labumus varēs iegādāties Dziesmu svētku tirdziņā. 

 INFORMĀCIJAS GALDS | BIĻEŠU KASE | KOŖISTU & DEJOTĀJU    

   REĢISTRĀCIJA 

 

 Lower Level 

 Trešdien, 29. jūnijā - svētdien, 3. jūlijā 

Lūdzam visus Dziesmu svētku apmeklētājus un dalībniekus piestāt pie   

  informācijas galda un biļešu kases, lai saņemtu jaunāko informāciju par svētku   

  programmu un pārbaudītu savas pasūtītās sarīkojumu biļetes. Turpat būs arī   
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  reģistrācijas galdiņš koristiem un dejotājiem.Centīsimies atbildēt uz visiem jautājumiem  

  un sniegt ieteikumus un palīdzību. 

IZSTĀDE „TRIMDAS KOKLE” 

Kellogg Rooms 

Ceturtdien, 30. jūnijā - svētdien, 3. jūlijā 

Kokle ir viens no vispazīstamākajiem tradicionālajiem latviešu mūzikas   

  instrumentiem. Lai novērtētu šī tautas instrumenta skaistumu un daudzveidību, aicinām  

  apskatīt izstādi ar daudzu gadu garumā Ziemeļamerikā darinātajām koklēm. Ikkatrs  

  koklētājs ir aicināts uz iespēju 1. jūlija piektdienas pēcpusdienā neformālā koncertā  

  InterContinental viesnīcas “Dziesmu sētā” spēlēt savu kokli kopā ar citiem koklētājiem. 

MOBILĀ PASES STACIJA 

Governors 

Ceturtdien, 30. jūnijā – sestdien, 2. jūlijā 

Latvijas vēstniecības Vašingtonā pārstāvji būs uz vietas palīdzēt ar pases  

  atjaunošanu.Tikšanās laiks ir obligāti iepriekš jāsarunā ar vēstniecību. 

TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS 

“DZIESMU SĒTĀ” 

 

Great River Court 

Piektdien, 1. jūlijā, 12:00-17:00 

Sestdien, 2. jūlijā, 12:00-15:00 

Latviešu dziesmu un deju priekšnesumi, ko izpildīs latviešu ansambļi   

  no dažādām pasaules zemēm. Svētku laikā priekšnesumu programmas būs izvietotas  

  InterContinental viesnīcā. 

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

 

FILMA “VALIANT” (režisore Māra Pelēce) 

 
 Filmas “VALIANT! BRAUCIENS UZ BRĪVU LATVIJU” pirmizrāde notika 18. 

novembrī Rīgā. Filmas pirmizrāde ārpus Latvijas notiks Dziesmu svētku laikā, 

Minesotā, 2022. gada vasarā. 

 Aukstā kara noslēguma fāzē 20. gs. 80. gados Ziemeļamerikas latviešu jauniešu 

politiskās demonstrācijas piesaistīja preses uzmanību Baltijas valstu okupācijas 

jautājumam. Tas bija laiks, kad tikai retais amerikānis prata atrast Latvijas vārdu uz 

pasaules kartes. Filma ir stāsts par šo laiku - par trimdas latviešu jauniešu izdomu, 

trakulīgumu, drosmi un nacionālpatriotisko stāju, kas tiek atklāts, izmantojot vienas ļoti 

īpašas automašīnas dzīvesstāstu. “Valiant” ir Ņūdžersijā, ASV, dzīvojošā latvieša Jura 

Bļodnieka Chrysler markas automašīna, kuru viņš ar draugiem aprakstīja ar drosmīgiem 

pretpadomju saukļiem: “Nyet, nyet, Soviet!”, “Go(rbachev) to hell!” (Gorbačov, ej uz elli!) 
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u.c.. Juris šo automašīnu ikdienā izmantoja, braukājot pa savu dzimto štatu, tādējādi 

pievēršot uzmanību Padomju 

Savienības nelikumīgajai Baltijas 

valstu okupācijai.  

Pēc Latvijas neatkarības 

atgūšanas auto tika novietots Jura 

pagalmā un laika gaitā sarūsēja. 

Taču tad radās doma to atdzīvināt 

un sūtīt uz Latviju, dāvinot to 

muzejam un pētniecības centram 

“Latvieši pasaulē.” 

 Filmā paralēli bagātīgiem 

arhīvu materiāliem ir iekļautas 

intervijas ar Latvijai nozīmīgiem 

sabiedriskajiem darbiniekiem, 

atklājot viņu jaunības gaitas, kurās 

cīņa par Latvijas neatkarības 

atjaunošanu bija pašsaprotama.  

 Savās atmiņās dalās 

Latvijas ilggadīgais vēstnieks 

Pēteris Elferts, mācītājs Māris 

Ķirsons, politiķe Vita Tērauda, 

jurists Ivars Slokenbergs, kā arī 

pats auto īpašnieks Juris 

Bļodnieks.  

 Filmā tiek ilustrētas gan formas, gan satura ziņā ļoti daudzveidīgas, izdomas 

bagātas un pat “teatrālas” latviešu protesta akcijas, kuras tika organizētas ar mērķi 

piesaistīt preses uzmanību: Brīvības kuģa brauciens gar Baltijas valstu jūras robežu, 

pieķēdēšanās pie Padomju vēstniecībām daudzviet pasaulē, asiņošana uz Padomju 

Savienības karoga un kāju iebetonēšana milzīgos cementa klučos. Filmai īpašu 

noskaņu piešķir trimdas rokgrupu “Akacis” (ASV) un “Ļembasts” (Austrālija) radītā 

mūzika, kura 20. gadsimta 80. gados bija ļoti iecienīta latviešu vidū. 

 Filmas producents ir muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē”, kas 

darbu pie filmas sāka 2017. gadā, saņemot Jura Bļodnieka nozīmīgo dāvinājumu, kurš 

muzeju sadarbības ietvaros pēc pirmizrādes glabāsies Rīgas Motormuzeja krājuma 

telpās. Filmas režisore Māra Pelēce un montāžas režisore Dita Gruze abas ir ASV 

dzīvojošas un strādājošas latvietes. Filmas idejas autore un producente Marianna 

Auliciema ir muzeja “Latvieši pasaulē” galvenā kuratore. 

 Filmas tapšanu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, VKKF KultūrElpa, Amerikas 

Latviešu apvienības Latviešu Institūts, Amerikas Latviešu apvienības Kultūras Fonds, 

ASV Vēstniecība Rīgā, Latviešu organizāciju apvienība Minesotā, TILTS kultūras 

biedrība, Daugavas Vanagi Kanādā, Andrejs Vāpe Snr. un 80 individuāli ziedotāji visā 

pasaulē. 

  >>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
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Mineapoles-St. Paulas latviešu luteriskā draudze izsaka visdziļāko līdzjūtību  

Latviešu skolas pārzinei  

Indrai Halvorsonei sakarā ar mīļā tēta aiziešanu mūžībā. 

 

      
      
      
      
      

  
 

Mēs sērojam kopā ar Indru un viņas ģimeni, un izlūdzamies mieru viņas sirdij un 
dvēselei, turpinot dzīves gaitu šajā pasaulē. 

 

 

“Dienā tev nedos gaismu saule, naktī tev nespīdēs mēness spožums – tava mūžīgā 

gaisma būs Kungs un Dievs – tavs krāšņums!” (Jesajas gr. 60:19) 

 

Mācītāja Ilze un draudze 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

Divi balti balodīši 
Pa debesi lidināja; 
Tie nebija balodīši, 
Tie bij Dieva eņģelīši, 
Tie bij Dieva eņģelīši, 
Gaida manu dvēselīti. (l.t.dz.) 
 

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

Church Services and Calendar of Events 

Church services are in-person 

 

Sunday, December 5, 10:30am – Second  Advent  Church Service followed by 
fellowship.  

Sunday, December 12, 10:30am – Third Advent  Church Service with children’s sermon 
and Sunday school followed by fellowship.  

Sunday, December 19, 10:30am – Fourth Advent  Church Service with Holy 
Communion, children’s sermon followed by fellowship. 

Friday, December 24, 5:00pm – Christmas Eve Church Service with children’s sermon. 

Saturday, December 25, 10:30am – Christmas Day Church Service. 

Friday, December 31– New Year’s Eve Virtual  Church Service. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


