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APVIENOTĀ LONDONAS LATVIEŠU EV.LUT.  
UN MIERA DRAUDZE 

 
Rowfant House, Wallage Lane, Crawley, West Sussex, RH10 4NG

  
Draudzes mācītāja:                                Draudzes priekšniece: 
Elīza Zikmane      Rūta Abakuka 
Church of St Anne & St Agnes   4 Richmond Close 
Gresham Street, London    Epsom, Surrey 
EC2V 7BX      KT18 5EY 
tel.07986439970, 02085909125 tel.01372 811144  
eliza.zikmane@btopenworld.com           abakuks@ntlworld.com 
 
 
 

APKĀRTRAKSTS Nr. 32, 2009. gada jūlijā 
 

Dievkalpojumi no 2009. gada jūlija līdz 2009. gada decembrim 
 

JŪLIJĀ 
 

KAPU SVĒTKI BRUKVUDAS LATVIEŠU KAPSĒTĀ:  
svētdien     5. jūlijā plkst. 12:00 

ROFANTĀ:  svētdien   12. jūlijā plkst. 11:30  
LONDONĀ:  svētdien   26. jūlijā plkst. 14:00,  Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā**1 

 
AUGUSTĀ 

 

ROFANTĀ:  svētdien     9. augustā plkst. 11:30  
LONDONĀ:  svētdien   23. augustā plkst. 14:00  

 
SEPTEMBRĪ 

 

LONDONĀ:  svētdien   13. septembrī plkst. 14:00  prāv. Andris Abakuks 
ROFANTĀ:  sestdien   26. septembrī plkst. 14:30 Pļaujas svētku dievkalpojums 

      dziedās Straumēnu koris 
 

OKTOBRĪ 
 

LONDONĀ:  svētdien   11. oktobrī plkst. 14:00 
ROFANTĀ:  svētdien   18. oktobrī plkst. 11:30  
LONDONĀ:  svētdien   25. oktobrī plkst. 11:00  

Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā kopā ar citām draudzēm, 
kas lieto sv. Annas un sv. Agneses baznīcu 
 

                                                
1

  Dievkalpojumi Londonā notiek Sv.Annas un Sv.Agneses baznīcā Gresham St. EC2V 7BX, ja nav norādīts vai 
izziņots citādi 
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NOVEMBRĪ 
 

ROFANTĀ:  svētdien   15. novembrī plkst. 11:30 Lāčplēša dienas dievkalpojums  
LONDONĀ:  trešdien,  18. novembrī,  svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā 
   norises vieta un laiks tiks izziņots vēlāk  
BRUKVUDĀ: svētdien    22. novembrī plkst. 12:00 Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis 

Brukvudas latviešu kapos 
LONDONĀ:  svētdien   29. novembrī plkst. 14:00 Adventa 1. svētdienas dievkalpojums  

 

DECEMBRĪ 
 

ROFANTĀ:  svētdien        6. decembrī plkst. 11:30 Adventa 2. svētdienas dievkalpojums 
LONDONĀ:  ceturtdien  24. decembrī plkst. 15:00  

Ziemassvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda 
ROFANTĀ:  ceturtdien  24. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku vakara svētbrīdis  
   vadīs draudzes valdes locekle Ārija Brūniņa 
ROFANTĀ:  sestdien      26. decembrī plkst. 11:30 Ziemassvētku dievkalpojums 

 
Dievkalpojumi ir ar dievgaldu, ja nav norādīts vai izziņots citādi 

 
 

 

P �c  d ievka lpo jumiem London� ,  Sv.Annas un Sv.Agneses bazn�c �   
( i zņemot  Z iemassvē tku vakaru )  sadraudz�bas br �d is  p ie  kaf i jas ,  

 l �dzu l �dz i  �emt  groz i �us  
 

P�c  d ievka lpo jumiem Rofant �  var  dab� t  pusdienas p lks t .13.00  
uz pusdien�m l �dzu iepr iekš  p ie te ik t ies  p ie  Smuidr � tes ,  te l .  01342 714869 

 

 
Par to, kā nokļūt uz dievkalpojumu un pasākumu norises vietām un daudz ko citu 

variet uzzināt mūsu Baznīcas mājas lapā www.draudze.org.uk 
 

 
 

TIEM, KAS VĒL NAV KRISTĪTI un/vai IESVĒTĪTI!!!  
Nākamā gada iesvētes mācībai lūdzam pieteikties līdz 01. 10. 2009,  

lai savlaicīgi varētu plānot mācību norisi.  
Ja esat nodomājuši nākamajā vasarā laulāties baznīcā vai  

kļūt par krustvecākiem, tagad ir īstais laiks, lai tam sagatavotos 

 
Katru pirmdienu plkst. 18:00 vienosimies kopā lūgšanās par mūsu draudzi, 
Baznīcu, dzimteni un visiem, kas mums zināmi un kam nepieciešamas mūsu 

aizlūgšanas. Ja Jums ir iespēja, pievienojieties šajā laikā mūsu draudzes lūgšanu 
grupai Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā. Ja ne, esiet klāt domās! 

Un dariet zināmu draudzes mācītājai, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz! 
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Draudzes gana raksts 
 

“Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi 
ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura 
stūra akmens ir Kristus Jēzus.  Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi 
Tam Kungam.  Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.”Ef. 2:19-22     

 

Ir pienācis vasaras vidus, kad saules gaismā un siltumā daudzveidīgās krāsās un 
smaržās uzplaukst visa radība, kad visapkārt kūsā dzīvības pārpilnība. Latvieši 
izsenis savu prieku par dzīvības spēku pauduši Jāņu svinēšanā. Arī mēs, kristīgā 
draudze, ar pateicību un prieku izjūtam Radītāja klātbūtni dabā un mūsu dzīvē. Mums 
ir vēl vairāk par ko līksmot un priecāties, jo mums turklāt ir Pestītāja dāvātā mūžīgā 
dzīvība un Svētais Gars mūsos arvien atjauno šo dzīvības spēku. 

Dieva spēkā mūsu draudze ir dzīva, laikam ritot tā pārveidojas un atjaunojas. Tā 
ir dzīva tāpēc, ka Dieva Gars darbojas jūsos, kas esat atsaukušies Dieva aicinājumam 
piederēt Viņam un Viņa saimei. Pateicoties jūsu redzamai un neredzamai kalpošanai, 
lūgšanām, labajām domām un dāvanam, jūsu līdzdalībai draudzes dzīvē. Šogad pēc 
vairāku gadu pārtraukuma notika draudzes padomes vēlēšanas; nepietrūka to, kas 
vēlējās dot savu ieguldījumu draudzes darbā. Iepriecināja arī tas, ka vairāk kā puse no 
jums piedalījās vēlēšanās. Ne visi no jums vairs var atnākt uz draudzes 
dievkalpojumiem un sarīkojumiem, tomēr draudze ir jūsu domās un lūgšanās un 
kamēr tā tur būs, tā būs dzīva. Tagad vairāk pienākumu ir jaunākai paaudzei. Ceram, 
ka arī tie, kas nesen iesvētīti, atradīs savu vietu un kalpošanu mūsu draudzē. Jo 
draudze ir vieta, kurā saņemt Dieva dotās dzīvības pārpilnību, tajā augt, ziedēt un 
nest augļus dodot šo dzīvību tālāk, stiprinot vienam otru.   

Dievs, kas radījis dabu tās daudzveidībā ir mūs pulcējis draudzē, kurā mēs katrs 
ienesam savu krāsu, bez kuras glezna vai ziedu pļava nebūtu pilnīga. Draudzē mēs 
viens otru papildinām, jo katram ir no Dieva dota dāvana, ko tikai viņš vai viņa var 
dot draudzes kopībai; kaut kas, kas ir tikai viņam vai viņai, un citiem nepiemīt. Tikai 
daloties ar Dieva dotajām dāvanām mēs kā draudze varam dzīvot un augt, viens otru 
ceļot, uzmundrinot, iedrošinot, lai katrs varētu uzplaukt savā vienreizībā un visa 
draudze pieņemtos spēkā. Liekot lietā dāvanas un talantus, mēs ne tikai nezaudējam, 
mēs iegūstam, garīgi pieaugam, saņemam lielāku dzīvības spēku. Nesot svētību 
citiem, paši kļūstam svētīti. 

Pastāvot kā dzīvi zari pie Kristus vīna koka mēs ikviens varam būt par svētību. 
Pat ja miesas spēki pagurst, labestība, mīļi vārdi un gaišas domas ir tas, kas liek 
uzplaukt dzīvībai ne tikai paša dvēselē, bet arī līdzcilvēkos. Šīs dzīvības 
neizsīkstošais avots un pamats ir Kristus pats, viņa mīlestība un žēlastība, kas ik 
dienas ir jauna. Draudze ir Kristus darba rezultāts un reizē Kristus darba turpinātāja 
caur Svēto Garu, kas darbojas ticīgo kopībā.  

Lai mūsu draudze ir kā liecība par Dieva dotās dzīvības spēku, daudzveidību, 
pārspēku pār laika vējiem un izkaltušiem dvēseļu tuksnešiem. Smeļot no Kristus 
akas, mūsu avoti neizsīks, bet arvien nesīs veldzi.           

Draudzes mācītāja   
Elīza Zikmane 
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Draudzes māc ītājas ziņojums 
 

Mīļie draudzes locekļi! Pēdējais pusgads draudzē ir bijis notikumiem bagāts. Janvārī 
mūsu draudzē viesojās mūsu archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis ar kundzi. Viņš sprediķoja 
dievkalpojumā Londonā, tikās ar draudzes locekļiem un iesvētes mācības dalībniekiem. 
Būdams Londonā Viņš arī līdz ar vairākiem citu zemju bīskapiem piedalījās Luteriskās 
Baznīcas Lielbritānijā (Lutheran Church in GB) bīskapes Jānas Jērumas Grīnbergas 
konsekrācijā. Tas apstiprināja šīs Baznīcas un mūsu – LELBāL sadraudzību, tāpat kā 
bīskapes Jānas piedalīšanās latviešu dievkalpojumā nākošajā dienā pēc konsekrācijas. Martā 
pie mums viesojās un sprediķoja mācītāja Gita Putce, ilggadīgie draudzes locekļi bija 
priecīgi par atkal satikšanos un jaunie - par iepazīšanos ar mūsu kaimiņu draudzes mācītāju.  

Februārī norisinājās draudzes padomes vēlēšanas un martā jaunās draudzes padomes sēdē 
tika ievēlēta valde. Priecājos, ka draudzes padome augsti novērtēja līdzšinējās draudzes 
priekšnieces Rūtas Abakukas ļoti sekmīgo kalpošanu un arī turpmāk viņai uzticēja šo 
pienākumu. Jaunā valde jau rosīgi darbojas. Maijā Ģimenes diena un bērnu svētki 
iepriecināja gan bērnus, gan vecākus. Turpinās sadarbība ar Londonas latviešu skolu, ticības 
mācības nodarbības šajā pusgadā galvenokārt vadījusi Anita Hermane. Šogad skoliņas bērni 
ar dziesmām piedalījās Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojumā Londonā. Mācības notiek 
arī pieaugušajiem, iesvētes mācības pabeiguši un mūsu draudzē iesvētīti 10 jauni draudzes 
locekļi. Arī man pašai daudz laika (kaut arī ne tik daudz cik gribētos un vajadzētu) iznācis 
veltīt savām studijām un esmu pateicīga draudzes valdei par sapratni un atbalstu.  

Laiks nepielūdzami rit uz priekšu, mūsu draudzes vecākā paaudze arvien vairāk izjūt 
gadu nastu. Pēc vairāk kā 20 gadu uzticīgas kalpošanas Velta Namnieces kundze atbildību 
par kafijas galda rīkošanu Londonā nu ir nodevusi citiem. Viņai, tāpat kā citām dāmām, kas 
rūpējušās un rūpējas par kafiju, pienākas liela pateicība. Viņu ieguldījums draudzes dzīvē un 
attīstībā ir nenovērtējams. Gan mūsu draudzes ilggadīgie, gan jaunie locekļi, kā arī viesi 
vienmēr ir jutuši gādību un sirsnību ar kādu ikviens ir gaidīts, laipni un draudzīgi uzņemts 
draudzes vidū sadraudzības brīžos. Šī kalpošana, lai arī bieži klusa un nemanāma, ir ārkārtīgi 
nozīmīga un bibliska, jo caur draudzes kopību tā ved tuvāk Kristum, kopībai ar Viņu. 

Līdzās Dieva vārdam un sakramentiem, mūzika palīdz dziļāk izjust Dieva žēlastību. 
Dievkalpojumus Londonā Ziemsvētkos un janvārī kuplināja Londonas latviešu koris; maijā 
iesvētību dievkalpojumā dziedāja Valda Aviks. Vasaras sarīkojumā Rofantā rīta 
dievkalpojumā ar iesvētībām sprediķoja prāv. Andris Abakuks, piedalījās koris no Kocēnu 
pagasta. Ekumēniskajā vakara dievkalpojumā, pēc Lilijas Zobens ievadvārdiem Londonas 
latviešu koris dziedāja Helmera Pavasara dziesmu ar Roderika Pavasara vārdiem ‚Slavējiet 
Debesu Valdnieku!‘. Pārstāvji no Rofantas apkārtnes angļu draudzēm tādējādi iepazina 
mazu daļu no mūsu garīgā mantojuma.  

Skumji un pateicības pilni brīži bija pavadot mūžības ceļā vairākus uzticamus draudzes 
darbiniekus: Laimoni Krieviņu, kurš ilgus gadus bija bijis Rofantas dievnama dvēsele; un 
draudzes padomes locekli Arnoldu Cāzeru. Viņi savu kalpošanas darbu šeit godam 
paveikuši, mums atstājot bagātīgu svētību. Lai Dievs dod, ka arī ikviens no mums ar tādu 
pašu bijību, dedzību un uzticību Kristum un viņa draudzei varētu sava mūža gaitas vadīt. 

 

Draudzes mācītāja  Elīza Zikmane  
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 Kristīti:
 

26. 12. 08. Rodrigo Zupa 
24. 05. 09. Andis Armans  
24. 05. 09. Didzis Mucenieks 
24. 05. 09. Jānis Zaikovskis 
24. 05. 09. Gunita Zilpauša  
13. 06. 09. Rafael Leons Pūce 
 

 

 Iesvētīti: 
 

24. 05. 09. Andis Armans 
24. 05. 09. Sandra Bērziņa 
24. 05. 09. Ieva Buševica 
24. 05. 09. Daiga Dagmāra Kauliņa 
24. 05. 09. Didzis Mucenieks 
24. 05. 09. Jānis Zaikovskis 
24. 05. 09. Gunita Zilpauša 
07. 06. 09. Skaidrīte Helviga 
07. 06. 09. Māris Markulis 
07. 06. 09. Karīna Mūrniece 

 

 Izvad īti mūžības ce ļos:   

 

14. 01. 2009. ELZA PODIŅŠ (13. 09. 1918. - 03. 01. 2009.) Guildford krematorijā  
           (māc. E. Zikmane) 
17. 03. 2009. ARNOLDS STŪRMANIS (27. 11. 1923.- 28. 02. 2009.) Surrey & Sussex krematorijā 
                 (māc. E. Zikmane) 
22. 05. 2009. LAIMONIS KRIEVIŅŠ (20. 05. 1916. - 02. 05. 2009.) Surrey & Sussex krematorijā  
                   (prāv. A. Abakuks) 
28. 05. 2009. ARNOLDS CĀZERS (10. 04. 1921. – 11. 05. 2009.) Lutonas krematorijā  

                                                   (māc. E. Zikmane, Revd M. Hathaway) 
03. 06. 2009. REINIS MERTENS (26. 10. 1926. - 21. 05. 2009.) Enfīldas krematorijā  
                        (māc. G. Putce) 
03. 07. 2009. GOTFRIDS VITOLDS FOLKMANIS (06. 03.1924. - 14. 06. 2009.)  
                 Bury St. Edmunds krematorijā (māc.E. Zikmane)           

 

 
 

LŪGŠANA 
 

Par visu esiet pateicīgi! 
(1.Tes.5:18) 

 

 
Kungs, ļauj mums saprast, ka liela ir 
Tava mīlestība un, ka viss, ko Tu 
dod, ir mums par svētību! 
 
Tādēļ māci mani arvien būt 
pateicīgam. Es lūdzu Tevi par visiem 
cietējiem un vājajiem, slimajiem un 
grūtdieņiem. Neej nevienam garām, 
kas Tevi lūdz, bet esi katram savā 
žēlastībā klāt.  
 
Tavs es esmu. Ļauj man Tavam būt 
šodien un vienmēr. Jēzus vārdā 
lūdzos! Āmen! 

      
 (māc. Eduards Putniņš,  

no grāmatas ‚Tevi es piesaucu‘ 
 LELBA Apgāds 2009)     
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Draudzes priekšnieces ziņojums 
 
Līdzšinējās draudzes padomes pilnvarām notekot 2009. g. martā, Pēteris Svilis 
uzņēmās kopā ar vēlēšanu komisiju izkārtot vēlēšanas, kas notika februārī. Bija 23 
kandidāti, no kuriem 20 ievēlēja draudzes padomē.  
 
Padomē ievēlēti: Rūta Abakuka, Normunds Barons, Terēze Bogdanova, Eduards 
Brieze, Ārija Bruniņa, Paulīne Buchanan, Arnolds Cāzers, David Clarke, Viesturs 
Grunts, Smuidrīte Jinkinson, Anna Kipluks-Upton, Jānis Millers, Dace Pavasars, 
Margareta Putce, Anita Rulle, Valda Rumba-Bryden, Rita Rumba, Mārīte Sapiets, 
Laima Speakman-Brown un Aivars Upmacis. 
 
Ar skumjām jāziņo, ka š.g. 11. maijā mira ilggadīgais Draudzes padomes loceklis 
Arnolds Cāzers. Draudzes padomē viņu atvieto pirmais kandidāts Mārtiņš Rulle.  
 

Jaunievēlētā padome ar draudzes locekļiem 14. martā sanāca uz Draudzes sapulci 
Londonas DVF namā un ievēlēja mani par priekšnieci, kā arī jaunu valdi. Pirmajā 
sēdē pēc Draudzes sapulces valde sadalīja amatus.  
 
Draudzes valde: 
Rūta Abakuka  Priekšniece, Dāmu komitejas kasiere. 
Rita Rumba  Priekšnieces vietniece, pērmindere Rofantā, palīdz izsūtīt  apkārtrakstus. 
Normunds Barons Priekšnieces vietnieks, atbildīgs par mājas lapu,  
   uztur  epastu adrešu sarakstu. 
Aivars Upmacis Kasieris, uztur kartotēku. 
Valda Bryden   Sekretāre, uztur pasta adrešu sarakstu, archīvu,  
   atbildīga par apkārtrakstu izsūtīšanu. 
Terēze Bogdānova Reklāma un raksti. Sagatavo un izsūta lūgšanas.     
   Londonas sarīkojumu un dievkalpojumu ko-ordinatore. 
Ārija Brūniņa  Sakarniece ar Rofantu, īpaša atbildība par dievnamu Rofantā. 
Anna Kipluka  Sakarniece ar Rofantas saimniecisko sabiedrību (RSS),    
   RSS valdes locekle, sakarniece ar britu iestādēm (par nodokļiem uc).  
Dace Pavasara Pērmindere Londonā, sakarniece ar Londonas Daugavas vanadzēm. 
Anita Rulle  Viss par un ar bērniem, sakarniece ar Londonas latviešu skolu. 
 
Revīzijas komisija 
Imants Auziņš, Eduards Brieze, Viesturs Grunts un Imants Laugalis 
 
Visi Draudzes padomes locekļi palīdz veidot un veicināt Draudzes dzīvi kā nu katrs 
var savos dotajos apstākļos. Esmu pateicīga jums visiem par man izrādīto uzticību. 
Draudzei nākamajos gados jāpārdomā samērā smagi jautājumi par Draudzes nākotni, 
ko un kā darīsim, jo financiālās rezerves samērā ātri sarūk.  Visas raizes varam nest 
Dieva priekšā. Ar priecīgām sirdīm turēsimies kopā un kalposim Dievam.  
 

Rūta Abakuka 
Draudzes priekšniece 
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Godājamie draudzes locekļi!  
 

Laipni l�dzam tos draudzes locek�us, kuri v�l nav nok�rtojuši draudzes nodevu, ikgad�jos 
maks�jumus nos�t�t draudzes kasierim.  

Aivaram Upmacim   
10 Ash Close, Carshalton,  
Surrey, SM5 2AJ 

 

�eki rakst�mi:     United London Latvian Lutheran Church.  
Nodeva 2009. gadam  £10 
  

Ja vēlaties saņemt kvīti, lūdzu, čekam pievienot aploksni ar marku un Jūsu adresi.Ja 
pārceļaties uz citu dzīvesvietu, maināt telefona numuru vai e-pasta adresi, lūdzam paziņot 
draudzes priekšniecei par izmaiņām, lai jūs varētu saņemt draudzes apkārtrakstu un 
informāciju par norisēm draudzē 

 

           Par notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā  Brīvā Latvija  2008.12 -2009.6. 
  

Nr. 47 Rovfantā jauna vadība [RLA] 
 

Nr. 12 Pārmaiņas Rovfantas saimnieciskās sabiedrības valdē [RLA] 
 

Nr. 14 Cerības uz gaišu nākotni [Terēze Bogdanova] 
 

Nr. 18 Atzinības krusts Zigrīdai Daškevicai [BL izdevēji un redakcija] 
 

Nr. 21 Bērnu svētki un ģimenes diena Rovfantā [Anita Hermane] 
 

Nr. 22 Skaista diena, skaists notikums [Terēze Bogdanova] 
 

Nr. 23 Mūžs trimdas sabiedrībai un Latvijai. Latvijas patriotam Laimonim Krieviņam mūžībā aizejot 
                         [Imants Bērziņš] 

   Cilvēcisko tiltu cēlājs. Reinis Mertens [24.10.1926-21.05.2009] [Anita Rožkalne] 
 

Nr. 24 Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā 60. sinode un draudžu diena [Daira Vāvere] 
 

                     Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos 
                   un tiek sniegta informācija arī par citiem draudzes pasākumiem 

. 
Ziedojumi Brukvudas latviešu kapiem jāsūta LNPL 

72 Queensborough Terrace, London W2 3SH  
ar piezīmi, ka ziedojums kapiem 

un čeki izrakstāmi “Latvian National Council in GB” 
 
 

Mūsu draudžu mājas lapa 
We have a website with information in English  

www.draudze.org.uk 
 

Pastāstiet citiem, kam interesē mūsu darbs 
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Ja jums ir kādas  , kuri jums pašiem nav vairs  

nepieciešami, bet, kuri citus varētu  

varbūt jūs varat tos ziedot draudzei, lai tos ieliktu šajā loterijā.  

Šīs lietas Jūs varat nogādāt: 

Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā,    Rofantā 
Gresham Street      Wallage Lane 
London       Rowfant  
EC2V 7BX        Crawley 

         West Sussex 
         RH10 4NG 

 
JAU IEPRIEKŠ PATEICAMIES PAR ATSAUCĪBU!!!!! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Kafija	  Londonā	  pēc	  dievkalpojumiem	  
 

Kafijas galds būs vienkāršākā veidā nekā līdz šim, ar vienreizlietojamām tasītēm.  
 

Ikviens ir aicināts līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts! 
Jo īpaši, ja tas ir gatavots pēc paša receptes  

 
Šajā pusgadā kafiju vārīt uzņēmušās: 
26/07/09 Lauma Lazda 
23/08/09 Gunita Zilpauša  
   Kerija Kalniņa 
13/09/09 Inese Plūcis 
11/10/09 Gita Griffiths 
29/11/09 Inese Plūcis 
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Rofantas Saimnieciskā sabiedrība 
 
Londonas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze sāka nomāt Rofantas muižu 

(Rowfant House) 1953. gadā, kad arī Rofantā notika pirmais latviešu dievkalpojums, 
bet 1962. gadā draudze šo īpašumu nopirka. Kā muižas īpašnieci un apsaimniekotāju 
draudze nodibināja Rofantas Saimniecisko sabiedrību (Rowfant House Ltd), kas ir 
reģistrēta labdarības organizācija (registered charity) un sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību (limited company). 1994. gadā draudze apvienojās ar Miera draudzi, un tā 
izveidojās Apvienotā Londonas Latviešu ev. lut. un Miera draudze, bet tagad 
Rofantas Saimnieciskā sabiedrība apsaimnieko Rofantu, lai tā kalpotu visai Latvijas 
evaņģēliski luteriskai baznīcai Lielbritānijā. 

 
Izpildot un iesniedzot attiecīgo veidlapu, par Rofantas Saimnieciskās sabiedrības 

biedru var kļūt jebkurš kādas Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā 
draudzes loceklis vai locekle. Vēl tikai vajadzīgs Saimnieciskās sabiedrības valdes 
apstiprinājums. Biedri sanāk uz sapulci reizi gadā, kur ievēl pilnvarotos valdes 
locekļus, kas ir tieši atbildīgi par Rofantas apsaimniekošanu. Pašreiz valdē ir 7 
locekļi, kurus rotācijas kārtībā pārvēl ik pa trim gadiem, katru gadu divus vai trīs. 
Pēdējos gados valdē notikušas lielas pārmaiņas, un tagad tā darbojas pilnīgi jaunā 
sastāvā: Jānis Millers (priekšsēdis), Pēteris Riemers (priekšsēža vietnieks), prāv. 
Andris Abakuks, Anna Kipluka-Upton, Gundega Millere, Pēteris Pētersons, Jonathan 
Speakman-Brown. Rofantai ir arī jauns mājas pārzinis, Viesturs Dude. 

 
Tuvāku informāciju par vēsturisko Rofantas muižu un tās daudzveidīgo darbību 

var iegūt, skatoties mājaslapu www.rowfanthouse.co.uk. Rofantā ir arī aprūpes māja 
(Rowfant Residential Home), kas sākotnēji domāta kā mājvieta gados vecākiem 
draudzes locekļiem, kam vajadzīga aprūpe. Mūsu latviešu baznīcas locekļiem vēl 
joprojām ir priekšroka uz vietām aprūpes mājā, lai gan tagad vairums iemītnieku ir 
angļi. Aprūpes mājai ir sava atsevišķa mājaslapa, 

 www.rowfantresidentialhome.co.uk. 
 
Rofanta ir vienīgā vieta Lielbritānijā, kur atrodas oficiāli reģistrēts dievnams, kas 

pieder latviešiem. Tas nozīmē, starp citu, ka māc. Elīzai Zikmanei un prāv. Andrim 
Abakukam ir tiesības šeit reģistrēt laulības. 

 
Visi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā draudžu locekļi, kam 

būtu interese iestāties Rofantas Saimnieciskā sabiedrībā un iesaistīties Rofantas 
nākotnes plānošanā un izveidē, ir aicināti izpildīt un iesniegt pievienoto veidlapu.  

 
 

Prāvests  
Andris Abakuks  
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Application for Membership of Rowfant House Ltd 
 
I (name)  
           
 
of (address) 
 

            
 
            
 
            
 
telephone 
          
 
email 
          
 
 
being a member of 
 
            
 
(specify congregation name in English or Latvian) of the Latvian Evangelical 
Lutheran  Church in Great Britain  hereby apply for membership of Rowfant House 
Ltd. 
 
If my application for membership is approved, I agree to be bound by the 
Memorandum and Articles of Rowfant House Ltd. 
 
 
Signed            
 
 
Date                       
 
Please return to: 
 
The Company Secretary 
Rowfant House Ltd 
Rowfant House 
Wallage Lane 
West Sussex  RH10 4NG 
 


