
Draudzes Apkārtraksts
APVIENOTĀ LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE 2011. GADA DECEMBRĪ (NR. 36)

!

Kalpojiet cits citam ar to 
dāvanu, ko esat 
saņēmuši, kā labi 
daudzveidīgās Dieva 
žēlastības pārvaldnieki. 
(1. Pēt. 4:10-11)

Pat vismazākie bērni zin, ka Ziemsvētki ir 
dāvanu laiks. Tad saņemam dāvanas un par 
tām priecājamies! Kad kļūstam pieauguši, 
vairāk nākas piedzīvot dāvanu gādāšanas 
uzdevumu, kam līdzi nāk došanas un 
dāvāšanas prieks. 

Kristīgajā dzīvē Ziemsvētki mums liek 
atcerēties to vislielāko dāvanu, ko esam 
saņēmuši, to, ka Dievs mūsu glābšanas dēļ ir 
sūtījis pasaulē savu Dēlu. To, ka pateicoties 
Jēzus Kristus nākšanai šajā pasaulē 
Betlemē, viņa dzīvei, nāvei pie krusta 
Golgātā, viņa augšāmcelšanās brīnumam, 
mēs varam kļūt par Dieva bērniem un 
iemantot mūžīgo Dieva un Viņa mīlestības 
tuvumu – mūžīgo dzīvību. Kristus 
piedzimšanas svētki ir gaviļu, saņemšanas 
prieka pilni par šo nepelnīto, neaptveramo un 
brīnišķīgo dāvanu!

Kad mēs dāvinam dāvanas, mēs sagaidām, 
ka saņēmēji ne tikai par tām priecāsies, bet 
arī tās liks lietā, nevis noliks tālākajā plauktā, 
kur tās klās putekļi. Dieva dāvana ir jauna 
dzīve, dāvāta, lai mēs tajā dzīvotu, to 
izdzīvotu, to piedzīvotu. Dzīve, kas sakņojas 
Dieva dotajā žēlastībā, brīvībā, sevi 
dāvājošajā mīlestībā. Dzīve, kas īstenojas 
kalpošanā un tuvākmīlestībā, došanas un 
dāvāšanas priekā. Tādēļ Kristus 

piedzimšanas svētkos līksmojam, ka varam 
līdz ar Dievu būt devēji un viens otru 
iepriecināt!

Dievs savu dāvanu devis ne tikai, lai mēs 
tiktu iepriecināti, bet arī, lai caur mums citi 
iemantotu dievišķo prieku, ko nes vēsts par 
Pestītāja nākšanu pasaulē. Pestīšanas 
dāvana nāk ar aicinājumu kalpot un spēku to 
piepildīt, katram savā īpašā veidā. Tādēļ 
Dievs mūs pulcējis draudzē, kurā katram no 
mums ir uzticēts savs uzdevums. Lai kopā 
mēs viens otru papildinot un stiprinot varētu 
būt par pasaules gaismu, par skaistu un 
stipru pilsētu, kas kalna galā liecina par 
mīlestības pārpilnā Dieva klātbūtni un 
darbību cilvēku vidū. 

Ziemassvētki nav tikai skaists dāvanu 
saņemšanas un došanas notikums reizi 
gadā, bet atgādinājums par to, kāda 
žēlastība un aicinājums ir dāvāts un uzticēts 
ikvienai mūsu dzīves dienai. Lai gaišs 
pateicības un kalpošanas prieks mūs 
piepilda ne tik vien svētkos, bet ikkatrā 
nākamā gada dienā!

Draudzes gana raksts



2

                                     DECEMBRĪ

Londonā Sestdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums. Piedalīsies Londonas latviešu koris

Rofantā Pirmdien, 26. decembrī plkst. 11.30
2. Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu

                                     JANVĀRĪ

Londonā Svētdien, 8. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 1. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu 
- Mūsu Kunga kristības

Londonā Svētdien, 22. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 3. svētdienas dievkalpojums

Rofantā Svētdien, 29. janvārī plkst. 11.30
Atspīdēšanas laika 4. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

                                     FEBRUĀRĪ

Londonā Svētdien, 12. februārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 6. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 19. februārī plkst. 11.30
Atspīdēšanas laika 7. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
- Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

Londonā Svētdien, 26. februārī plkst. 14.00
Ciešanu laika 1. svētdienas dievkalpojums

                                       MARTĀ

Londonā Svētdien, 11. martā plkst. 14.00
Ciešanu laika 3. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 18. martā plkst. 11.30
Ciešanu laika 4. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Pēc dievkalpojuma Rofantas saimnieciskās sabiedrības sapulce

Londonā Sestdien, 24. martā plkst. 11.00
Vācu baznīcā, Luterāņu studentu centrā, 10 Sandwich St, London WC1H 9PL
Ciešanu laika dievkalpojums un Draudzes padomes sapulce

✴ Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi
✴ Dievkalpojumi Londonā notiek Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā, Gresham St. EC2V 7BX, 
    ja nav norādīts vai izziņots citādi
✴ Dievkalpojumi Rofantā notiek Rofantas dievnamā, Rowfant House, Wallage Lane RH10 4NG
✴ Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi Baznīcas mājas lapā www.draudze.org.uk un laikrakstā Brīvā Latvija

   Notikumi nākamajā pusgadā

http://www.draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk
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                                    APRĪLĪ

Londonā Piektdien, 6. aprīlī plkst. 16.00
Lielās piektdienas dievkalpojums

Rofantā Svētdien, 8. aprīlī plkst. 7.00 un 11.30
Lieldienu dievkalpojumi ar dievgaldu un svētdienas skola 
- Kristus augšāmcelšanās svētki
Nodarbības bērniem sadarbībā ar Londonas svētdienas skolu

Londonā Svētdien 22. aprīlī plkst. 14.00
Lieldienu laika 3. svētdienas dievkalpojums

Solsberijā
Salisbury

Sestdien, 28. aprīlī
Draudzes ekskursija uz Solsberijas katedrāli

                                    MAIJĀ

Londonā Svētdien, 6. maijā plkst. 14.00
Vācu baznīcā, Luterāņu studentu centrā, 10 Sandwich St, London WC1H 9PL
Lieldienu laika 5. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Straumēnos Svētdien, 13. maijā plkst. 11.00 Cathorpe Manor, Leics. LE16 6DF
Draudžu diena
Piedalīsies Berlīnes draudzes mācītājs Tālis Rēdmanis un Lielbritānijas latviešu 
garīdznieki.

Rofantā Svētdien 20. maijā plkst. 11.30
Lieldienu laika 7. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 27. maijā plkst. 14.00
Vasarsvētku dievkalpojums - Svētā Gara svētki

                                    JŪNIJĀ

Rofantā Svētdien, 3. jūnijā plkst. 11.30
Trīsvienības svētku dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 10. jūnijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien, 17. jūnijā plkst. 15.00 Sv. Džeimsa baznīcā
St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL
Ekumēnisks Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Sprediķos māc. Lucy Winklet, Dievkalpojumu rīko Baltiešu padome

                                    JŪLIJĀ

Brukvudā Svētdien, 1. jūlijā plkst. 12.00 Brukvudas latviešu kapos, Woking GU24 0BL
Kapu svētki

Rofantā Svētdien, 1. jūlijā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu. Prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Svētdien, 8. jūlijā plkst. 14.00 Dievkalpojums ar dievgaldu



Mīļie draudzes locekļi!

Ar Dieva žēlastību pagājušajā pusgadā draudze 
rosīgi darbojusies, notikuši 22 dievkalpojumi vai 
svētbrīži. Mana prombūtnē vairākus no tiem 
vadījis prāv. Andris Abakuks. Līdzās Annas 
baznīcas ērģelniekam Martin Knizia, 
dievkalpojumos arī spēlējuši Reinis Zariņš, 
Angelīna Kuzmina, Baiba Svilpe, John Peacham, 
Elizabeth Hilton; Rofantā, kad ērģelnieks David 
Clarke bija atvaļinājumā, viņu aizvietoja Ārija 
Brūniņa. Muzikālus kuplinājumus snieguši Kārlis 
Klucis (vokāls) iesvētību dievkalpojumā, 
Straumēnu koris Pļaujas svētkos Rofantā, un 
Gatis Klucis (mežrags) dievkalpojumā Londonā, 
vairākos dievkalpojumos draudzei iepazīt jaunas 
dziesmas palīdzējusi Ligita Zariņa. Draudzes 
locekļi kalpo ar lasījumiem, gādādami 
atspirdzinājumus, veicot pērminderu 
pienākumus, viņu darbu koordinē Terēze 
Bogdanova.

Dieva druvā darāmā ir daudz. Par pašiem 
mazākajiem rūpējas draudzes svētdienas skola 
Laumas Lazdas vadībā. Ticības mācību 
Londonas latviešu skolā šogad māca Kristīne 
Ramane. Sācies jauns iesvētes mācību kurss 
Londonā. Papildus notiek mācības Rofantā, 
kuras vadīt palīdz Una Šupstika. Draudzes 
locekļiem un interesentiem notiek Bībeles 
stundas Londonā un Rofantā, iknedēļas lūgšanu 
brīži Londonā.  Tā kā dievkalpojumus apmeklē 
daudz jaunu ģimeņu, esam sākuši kalpošanu arī 
šajā laukā.

Lai paveiktu to, ko redz tie, kas ienāk baznīcā, ir 
nepieciešama pastāvīga, uzticama kalpošana 
‚aizkulisēsʻ, rūpējoties par praktisko un 
administratīvo kārtību. To sekmīgi veic draudzes 
valde, katrs draudzes valdes loceklis ir godam 
veicis savus pienākumus. Pēdējos mēnešos 
mums pietrūcis draudzes priekšnieces Rūtas 
Abakukas labestības, enerģijas un pieredzes 
bagātais redzējums un uzmundrinājums. Vēlam 
viņai ātri atveseļoties, gaidām viņu atkal mūsu 
vidū ar jauniem spēkiem!

Drīz draudzes dzīvē būs aizritējis vēl viens 
posms. Nākošā gada sākumā būs draudzes 
padomes vēlēšanas. Ikviens draudzes loceklis ir 
aicināts piedalīties ne tik vien ar savu balsi, bet 
arī aizlūdzot par kandidātiem un draudzes 
nākotni, par to, lai draudze spētu pēc iespējas 
sekmīgāk pildīt tai no Dieva uzticēto uzdevumu. 
Pārdomājiet, varbūt arī tieši Jūs esat aicināti ar 
saviem talantiem un pieredzi kalpot draudzes 
darbā, varbūt kāds Jums līdzās ir piemērots 
kandidāts, bet pats neuzdrošinās sevi pieteikt. 
Kandidātu pieteikuma lapas ir pievienotas šis 
apkārtrakstam. 

Ieceru ir daudz, no ikkatra no mums ir atkarīgs, 
cik daudz kopā iespēsim paveikt. Ikviens 
devums: lūgšana, praktiska palīdzība, 
ziedojums, morāls atbalsts draudzes māsām un 
brāļiem, palīdz celt draudzi un nest Evaņģēlija 
vēsti tālāk, dziļāk un plašāk.
Paldies par doto ieguldījumu un lai Dievs svētī, 
ka tas aug un nes bagātīgus augļus!
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums

Laulāti
02.07.2011 Aija Siliņa un Ovidiu Robert 
Placintar

Laulību iesvēte
23.10.2011 Zanda un Mareks Šlegelmilhi

Iesvētīti
21. 08. 2011. Anita Audriņa
21. 08. 2011. Gatis Kalns

Kristīti
21. 08. 2011. Anita Audriņa
21. 08. 2011. Gatis Kalns
11. 09. 2011. Ance Vītiņa
23. 10. 2011. Daniela Grabante
23. 10. 2011. Šarlote Šlegelmilha
04. 12. 2011. Megija Kalniņa (Svonsijā)

Izvadīti mūžības ceļos
03.08.2011 Ausma Jansone (07.08.1952 Tukumā – 30.07.2011 Siguldā) Izvadīta Siguldas kapos, māc. 
E. Zikmane, O. Miglons
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Ar šī gada 9. septembri Londonā aizsākās 
Bībeles stundas, ko vada mācītāja Elīza 
Zikmane.

Mācības notiek 2 reizes mēnesī piektdienu 
vakaros. Plkst 18.30 grupa satiekas uz kopīgām 
vakariņām, lai parunātos un vairāk iepazītu 
viens otru neformālā gaisotnē, un plkst 19.00 
sākas aptuveni stundu gara nodarbība, kur kopā 
lasām, pārrunājam un uzzinām ko jaunu par 
Dieva Vārdu. 

Šogad esam apskatījusi tēmas: 
- Bībele: grāmata vai bibliotēka.
- Bībele un Dieva Vārds. 
- Dieva un cilvēka attiecības Bībelē. Bauslība 
un Evaņģēlijs.
- Dievs Tēvs
- Dievs Dēls
- Dievs Svētais Gars
Nodarbības vidēji apmeklē 6-7 cilvēki un tās ir 
brīnišķīgs stiprinājums katram no mums 
attiecībās ar Dievu, izpratnē par Bībeli un 
attiecību stiprināšanā vienam ar otru.

Ko par Bībeles stundām saka citi:

“Bībeles stundas ne tikai ļāvušas dziļāk iepazīt 
savu ticību, bet arī uzklausīt citu domas, 
pieredzi, diskutēt, gūt iedrošinājumu un atbalstu 
savai ticībai”

“Bībeles stundās esmu vairāk izpratusi 
teorētisko un hronoloģisko Bībeles daļu, kas 
mudina vairāk pētīt Bībeles tēlus, dzimtas un 
Dieva izredzētos cilvēkus. Ļoti stiprinoša ir citu 
personīgā pieredze”

“Pārsteidzoša un spēcinoša pieredze 
iedziļinoties Dieva vārdā latviešu valodā.”

Ikmēneša Bībeles stundas notiek arī Rofantā, 
parasti pēcpusdienā, mēneša pirmajā otrdienā.

Tuvāka informācija: 
Londonā pie Laumas: laumalazda@gmail.com
Rofantā pie Unas: tel. 07503078272

Lauma Lazda

Bībeles stundas

Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums

Paldies ikvienam, kas financiāli atbalstījis 
draudzi, jūsu devums ir nozīmīgs draudzes 
darbam.

Šobrīd mūsu draudzes līdzekļi sastāda 
£40,850.05. Izdevumi vēl joprojām pārsniedz 
ieņēmumus un nauda turpina iet mazumā, bet 
ar jūsu atbalstu cenšamies līdzsvarot 
ieņēmumus un izdevumus. Pozitīvais ir tas, ka 
iztrūkums no 2011.g. sākuma līdz oktobra 
beigām ir samazinājies par apmēram 60%, kas 
bija £1,208.91. Ja salīdzina ar to pašu periodu 
pagājušajā gadā, tad iztrūkums bija £2,980.68.

Šogad draudze ieguva labdarības 
organizācijas statusu un kārto „Gift Aid“ 
reģistrāciju. Ar draudzes locekļu un atbalstītāju 
aizpildītu „Gift Aid“ anketu varēsim papildus 
iegūt nodokļu atmaksu reģistrētajiem 
ziedojumiem. Līdz ar to varēsim palielināt 
ienākumus un samazināt iztrūkumu. Anketas ir 

pieejamas pie draudzes kasiera. Papildus 
informācija tiks izsūtīta nākošgad.

Nodevās līdz šim saņemts £1,650 ( 2010.g. 
attiecīgajā laika posmā - £1,170). Tā kā 
draudzes locekļu skaits šobrīd ir 158 un šī 
gada nodeva ir £20, tad draudze varētu 
rēķināties ar £3,160. Ar „Gift Aid“ palīdzību to 
varētu maksimāli palielināt par 20% uz £ 3,792. 
Diemžēl tikai apmēram puse no draudzes 
locekļiem ir samaksājusi šī gada nodevu.

Laba ziņa ir tā, ka ziedojumi šogad ir 
palielinājušies. Šajā laika posmā 2010.g. tie 
bija £2,013, bet šogad jau £3,560. Paldies tiem, 
kas dod savu artavu dievkalpojumu kolektēs, 
un tiem, kas atsaucās Pļaujas svētku 
ziedojumu akcijai. Paldies visiem draudzes 
locekļiem un atbalstītajiem, kas ar dāsnu roku 
ziedo, lai draudzes darbs var turpināties. 

mailto:laumalazda@gmail.com
mailto:laumalazda@gmail.com


Svētdienas skoliņa
Pagājuši divi gadi kopš pirmās svētdienas 

skolas nodarbības. Ir gandarījums redzēt, kā 
skoliņa ir attīstījusies, prieks par jau 
nodibinātām attiecībām ar bērniem un 
vecākiem, kas iedrošina turpmākam darbam.

Ari skolotāju skaits ir audzis. Šogad ar 
bērniem darbojās Ieva Nicmane un Lauma 
Lazda. Skolotāja Ieva drīz atgriezīsies Latvijā, 
esam pateicīgi par viņas aizrautīgo un sirsnīgo 
kalpošanu un vēlam Dieva svētību turpmākajās 
gaitās! 2012. gadā skolotājas būs jau 3 –līdzās 
Laumai arī Lita Karize un Liene Paulauska. 
Draudzes svētdienas skolas grupā bērnu 
vecums ir ļoti dažāds - sākot no 1 līdz pat 10 
gadu vecumam. Šī iemesla dēļ ir sarežģīti vadīt 
nodarbības, kas ir interesantas un pamācošas 
visiem. Aizvien vairāk bērnu runā angļu valodā, 
tādēļ bieži rodas vajadzība nodarbību tulkot. 

Jūtam, ka nepieciešams nodalīt jaunākos 
bērnus no vecākajiem un veidot divas 
programmas, saistošas abām vecuma grupām. 
Esam iecerējušas izveidot īpašu, mūsu grupiņai 
piemērotu stundu plānu un izkārtojumu 2012. 
gadam.
          Divu gadu laikā iegūtā pieredze ļāvusi 
nozīmīgi uzlabot nodarbību saturu un norisi. 
Tas mūs, skolotājas, iedvesmo aizvien vairāk 
radošām un krāsainām idejām, ko ceram īstenot 
2012. gadā. Arī šogad bērni gatavo 
Ziemassvētku kartiņas draudzes vecākajiem 
ļaudīm, kā arī nelielu priekšnesumu 
Ziemassvētku dievkalpojumam. 

Esiet lūgšanās par svētdienas skolas bērniem, 
viņu ģimenēm un skolotājām, lai skoliņa  aug 
spēkā, skaitā, gudrībā un nes svētību visai 
draudzei.. . . . Lauma Lazda
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1+1=1 jeb Kāpēc Laulība?
26. novembrī 
Daugavas Vanagu 
fonda nama ēdamzālē 
notika pirmā latviešu 
pāru tikšanās. Šī 
pasākuma mērķis bija 
izveidot ērtu vidi, lai 
Londonā dzīvojošie 

latviešu pāri varētu tuvāk iepazīties savā starpā, 
kā arī kopīgi mācīties, kāds ir Dieva plāns 
laulībai, izmantojot Bībeli. Ieradušies kopīgi 

baudīja gardu maltīti, pēc tam spēlēja 
iepazīšanās spēles, un tad kopīgi apdomāja 
bībelisko laulības modeli. Pasākumu rīkoja 
Londonas latviešu luteriskā draudze un to vadīja 
Reinis un Ligita Zariņi. Drīzumā ir gaidāmas 
nākošās pāru tikšanās. Uz tām tiek laipni gaidīti 
gan laulāti, gan vēl nelaulāti pāri. Tuvāka 
informācija tiks publicēta draudzes mājas lapā.

Reinis Zariņš

Pļaujas svētki Rofantā
Šogad svinējam Pļaujas svētkus 15. oktobrī. Tā 
bija skaista, silta, saulaina rudens diena un līdz 
ar to bija sabraukuši labs skaits ļaudis uz 
Rofantas muižu. 

Svētki iesākās ar dievkalpojumu Rofantas 
dievnamā, kuru kuplināja Straumēnu koris ar 
divām dziesmām. Bērni pienesa pie altāra 
kurvīšus ar dārzeņiem un augļiem simbolizējot 
pateicību Dievam par šā gada ražu. 
Dievkalpojumu laikā bērniem notika svētdienas 
skola, kuru vadīja Lauma Lazda.

Pēc tam sekoja iemīļotais Straumēnu kora 
koncerts ar diriģentiem Ziedoni un Intu Āboliņu 

un Dulcie Ozoliņu pie klavierēm. Tas bija ļoti 
jauks koncerts.

Pēc koncerta bija laiks baudīt Rofantas garšīgos 
pīrāgus un saldās maizītes ar kafiju, kamēr māc. 
Elīza Zikmane izsauca laimīgās lozes numurus 
loterijas vinestiem, kurus Terēze Bogdanova un 
Una Šupstika palīdzēja izdalīt. Par loteriju bija 
gādājušas Ārija Brūniņa, Gundega Millers, Rita 
Rumba un Valda Rumba-Bryden.

Drīz jau pienāca laiks, kad bija jāatvadās no 
Straumēnu kora, bet ne pirms nodziedāja ʻTā 
bija laba saiminiece…ʼ Uz redzēšanos atkal 
nākamgad.
. . . . Valda Rumba-Bryden
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Pēc dievkalpojumiem Londonā, 
izņemot Ziemsvētkus un Lielo 
piektdienu, ir sadraudzības brīdis pie 
kafijas. Ikviens ir aicināts līdzi ņemt 
groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts!

Lūdzam pieteikties tos, kas var uzņemties kafijas vārīšanu 
kādā no dievkalpojumu reizēm, pie Terēzes pa tel. 
07788 790 952, vai e-pastu latviesudraudze@gmail.com.

!

Londonā bērniem 
dievkalpojumu laikā notiek 

Svētdienas skolas nodarbības 
atbilstoši Baznīcas gada 

laikam un bērnu vecumam

Vasaras sarīkojums 
Rofantā 

svētdien, 1. jūlijā

11.30 Dievkalpojums 
Pēc dievkalpojuma koncerts

Par programmu un koncerta 
dalībniekiem lūdzu sekot 

līdzi informācijai

Katru pirmdienu plkst. 19.00 vienosimies kopā lūgšanās.
Ja Jums ir iespēja, pievienojieties šajā laikā mūsu draudzes lūgšanu grupai 
Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā. Ja ne, esiet klāt domās! Dariet zināmu 

draudzes mācītājai, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz!

Pēc dievkalpojumiem Rofantā, 
iepriekš piesakoties pa telefonu 01342 714 869, 

ir iespējams  baudīt sātīgas pusdienas.

Vienas dienas draudzes ekskursija 
uz Solsberiju sestdien, 28. aprīlī

Apmeklēsim skaisto Solsberijas katedrāli, blakus 
esošos muzejus, pašu pilsētiņu, piedalīsimies 
slavenajā vakara lūgšanā (Evensong)

Notiks svētbrīži un diskusijas

Baudīsim gardas pusdienas, atpūtisimies un 
iepazīsim viens otru labāk! 

Sīkāku informāciju par braucienu saņemiet pie 
Sabīnes: latviesudraudze@google.com vai 
draudzes mācītājas

mailto:latviesudraudze@gmail.com
mailto:latviesudraudze@gmail.com
mailto:latviesudraudze@google.com
mailto:latviesudraudze@google.com
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Ziedojumi Brukvudas 
latviešu kapiem 

Lūdzu sūtīt uz LNPL, 
72, Queensborough Terrace, 
London, W2 3SH ar piezīmi, 
ka ziedojums domāts kapiem.

 Čeki izrakstāmi “Latvian 
National Council in GB”

Draudzes nodeva

Godājamie draudzes locekļi!

Laipni lūdzam tos draudzes locekļus, kuri vēl 
nav nokārtojuši draudzes nodevu, ikgadējos 
maksājumus lūdzu nosūtīt draudzes kasierim:

 Aivars Upmacis
10 Ash Close
Carshalton

Surrey
SM5 2AJ

Čeki rakstāmi: 
United London Latvian Lutheran Church

Nodeva 2012. gadam ir £20

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 vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija”
 kopš 2011. g. jūnija

Nr. 37. Dzīvības maize - Pļaujas svētku pārdomas [Prāvests emeritus J. Jurģis]
Nr. 45. Atceroties un pieminot [Terēze Bogdanova]

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

Draudzes Padomes
sapulce 

un Ciešanu laika 
dievkalpojums

sestdien, 24. martā 
plkst. 11.00

 
Londonas DVF namā, 

72 Queensborough 
Terrace, London

W2 3SH
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Māc. Tālis Rēdmanis

Kontaktinformācija

Draudzes adrese:

Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Rūta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom
Surrey
KT18 5EY

Tel. 01372 811 144
Mob. 07786 221 835
abakuks@ntlworld.com

 

Draudzes mācītāja:

Elīza Zikmane
Church of St. Anne & St. Agnes
Gresham Street
London
EC2V 7BX

Tel. 020 7388 0844
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
9

Aicinām uz Draudžu dienu 
“Straumēnos” svētdien, 13. maijā, 

plkst. 11.00 dievkalpojums
 

Piedalīsies 
Berlīnes draudzes mācītājs Tālis Rēdmanis,  

Lielbritānijas latviešu garīdznieki un viesi
Sekos referāts un koncerts. Dziedās kamerkoris 

“Novadi” no Mansfīldas

 Visi laipni aicināti!
Adrese: Catthorpe Manor, Leics. LE17 6DF

Ja vēlaties tikties ar draudzes mācītāju uz pārrunām baznīcā, vai lai mācītāja jūs apmeklē 
mājās vai aprūpes iestādē, lūdzu to darīt zināmu, lai vienotos par praktisko izkārtojumu. 

Tiem, kas nespēka vai slimības dēļ nespēj atnākt uz dievkalpojumiem ir iespējams un 
vēlams Svēto Vakarēdienu saņemt mājās, aprūpes namā vai citur.

http://www.draudze.org.uk
http://www.draudze.org.uk
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KANDIDĀTA PIETEIKŠANA

Izpildīta un kandidāta parakstīta pieteikšanās veidlapa līdz 2012. gada 22. janvārim jānosūta 
vēlēšanu komisijai, c/o Pēteris Svilis, 15, Maryland Road, Wood Green, London, N22 5AR.

Vārds, uzvārds: 
 
Dzimšanas datums un vieta: 
 
Adrese:

Telefons:

E-pasts:

Ziņas par kandidātu/i ne vairāk kā 100 vārdos (darbošanās draudzē, latviešu sabiedrībā, izglītība, 
profesija, nodarbošanās u.t.t.):

Kandidatūras pieteikšanai piekrītu: _________________________________________
         kandidāta/es paraksts

 
APVIENOTĀS LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA 

DRAUDZES PADOMES VĒLĒŠANAS 2012. gadā

2012. gada pavasarī izbeidzās Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes padomes 
mandāts, un ir jāvēl jauna draudzes padome 20 locekļu sastāvā. Vēlēšanas paredzētas laikā no 
2012.gada 12. līdz 26. februārim.

Vēlēšanās ir tiesības piedalīties visiem pilntiesīgiem Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un 
Miera draudzes locekļiem. Tas rada iespēju cilvēkiem, kas varbūt līdz šim dažādu iemeslu dēļ to 
nav darījuši, iesaistīties draudzes darbā un palīdzēt veidot un nodrošināt tās nākotni.

Draudzes padomes vēlēšanu komisija, kuŗas sastāvā ir Valda Rumba-Bryden, Terēze Bogdanova  
un Pēteris Svilis, aicina draudzes locekļus pieteikt vēlēšanu kandidātus. Papildus kandidāta 
pieteikšanas veidlapas pieprasāmas rakstot vai zvanot Pēterim Svilim (tālr. 07977 179104, e-pasts 
psvilis@btconnect.com), Valdai Rumbai-Bryden (tālr. 01883 349397, e-pasts 
brydenfam@hotmail.com), vai māc. Elīzai Zikmanei. Veidlapas varam piegādāt arī „elektroniski” 
lietojot e-pastu.

Pēteris Svilis
Vēlēšanu komisijas priekšsēdis

mailto:psvilis@btconnect.com
mailto:psvilis@btconnect.com
mailto:brydenfam@hotmail.com
mailto:brydenfam@hotmail.com

