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Jūs esat izredzēta 
cilts, ķēnišķīgi 
priesteri, svēta tauta, 
Dieva īpašums, lai 
jūs paustu Tā 
varenos darbus, kas 
jūs ir aicinājis no 
tumsas savā 
brīnišķīgajā gaismā. 
1.Pēt 2:9 

Apkārt virmo svētku noskaņas, 
Lielbritānija atzīmē karalienes Elizabetes 
II valdīšanas dimanta jubileju. Latvieši, 
kas ilgāku laiku pavadījuši šajā zemē būs 
ievērojuši vai pat pieņēmuši britu cieņu un 
mīlestību pret savu karalieni. Mūsu tautai 
dzimtenē sava ķēniņa vai karaļa jēdziens 
ir svešs, jo Latvija jau pašos pirmsākumos 
tapa kā demokrātiska valsts. Pasaules 
vēsturē ķēniņu valdīšana ir ierakstījusi 
spilgtas lappuses, daudzas tumšās 
krāsās, uz kuru fona pašreizējā 
Lielbritānijas karaliene izceļas kā gaišs 
paraugs.

Būt par paraugu, kam sekot, ir viens no 
valdnieka uzdevumiem, būt uzticīgam, 
visdažādākajos apstākļos savā dzīvē 
apliecināt vērtības uz kurām valsts ir 
celta, stāvēt pāri nogrupējumu interesēm, 
pildīt savu pienākumu tautas priekšā. 
Karaliene ar savu stāju un darbiem vairāk 
kā pusgadsimta garumā ir pierādījusi, ka 
būt par valdnieku vispirmāmkārtām ir 
kalpošanas amats. Šī nostāja ir balstīta 
Dieva Vārdā, ar kuru viņa arī tikusi svētīta 
savam uzdevumam un misijai.

Bībelē vārds ‚ķēniņš‘ vispirms tika lietots 
reliģiskā nozīmē. Israēla tauta pēc 
izvešanas no Ēģiptes verdzības slavēja 
Dievu kā savu Ķēniņu. Psalmos lasām 
lūgšanas un cildinājumus Dievam, kas ir 
Ķēniņš pār visu pasauli un radību. Vēlāk 
izraudzītie laicīgie ķēniņi bija aicināti 
kalpot Dievam un īstenot Viņa valdīšanu, 
taču viņi lielākoties to nespēja veikt. Tādēļ 
Dievs, lai atklātu savu valstību, sūtīja 
pasaulē savu Dēlu.

Jēzus ir izredzētās tautas ķēniņš: tā viņa 
piedzimšanu uztvēra Austrumu gudrie; tā 
vēlāk viņš tika apsūdzēts un par to viņam 
izpildīts nāvessods. Viņš ir ķēniņš, kurš 
nāca, lai apliecinātu patiesību, lai kalpotu, 
lai sevi, savu dzīvi un dzīvību atdotu par 
saviem ļaudīm, par visiem cilvēkiem. Lai 
caur viņa kalpošanu mēs iegūtu gaismu, 
jaunu - mūžīgo dzīvību, lai tā viņš mūs 
darītu par ķēniņiem un priesteriem, 
līdzdalīgiem viņa ķēnišķībā. 

Piederība Dieva tautai, draudzei, mūs 
paceļ pāri šīs pasaules varām, un reizē tā 
nozīmē kalpošanas uzdevumu. Mūsu 
pienākums ir nevis tikai rūpēties par 
savām interesēm vai izcelt sevi, bet paust 
Dieva varenos darbus. Vārdos, darbos un 
dzīvošanā ik dienas liecināt par Pestītāju, 
kas mūs glābis no grēka un iznīcības 
tumsas un aicinājis savas mīlestības un 
žēlastības gaismas pilnībā. Dāvāta no 
Dieva, caur Jēzus nopelnu, arī mūsu 
ķēnišķība pastāv kalpošanā. Kā mēs katrs 
to apzināmies un īstenojam mūsu 
draudzes dzīvē? Kāda ir Tava kalpošana?

Māc. Elīza Zikmane

Draudzes gana raksts
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                                    JŪLIJĀ

Rofantā Svētdien, 1. jūlijā plkst. 11.30 
Dievkalpojums ar dievgaldu un bērnu kristībām
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks
Pēc dievkalpojuma Vasaras sarīkojums ar bufeti, tirdziņu un koncertu

Brukvudā Svētdien, 1. jūlijā plkst. 12.00
Kapu svētki Brukvudas latviešu kapos

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

Londonā Svētdien, 22. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums 
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

                                    AUGUSTĀ

Rofantā Svētdien, 19. augustā plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien 26. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

                                   SEPTEMBRĪ

Londonā Svētdien, 9. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā Svētdien, 16. septembrī plkst. 11.30
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien 23. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums

   Notikumi nākamajā pusgadā

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
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                                    OKTOBRĪ

Rofantā Sestdien, 6. oktobrī plkst. 14.30
Pļaujas svētku dievkalpojums
Piedalīsies Straumēnu koris 
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Svētdien 14. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Svētdien 28. oktobrī plkst. 14.00
Dievkalpojums

Londonā Trešdien, 31. oktobrī plkst. 18.30 Somu baznīcā*
Kopējs Reformācijas dienas dievkalpojums angļu valodā ar citām luterāņu 
draudzēm. Dievkalpojumā sprediķos Ņūkāslas bīskaps Martin Wharton - 
Porvoo kontaktgrupas līdzpriekšsēdētājs.

                                    NOVEMBRĪ

Londonā Svētdien, 11. novembrī plkst. 14.00
Lāčplēša dienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Sestdien, 17. novembrī (Laiks un vieta tiks izziņoti vēlāk)
Svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā

Rofantā Svētdien, 18. novembrī plkst. 11.30
Valsts svētku dievkalpojums ar dievgaldu

Brukvudā Sestdien, 24. novembrī plkst. 12.00
Mirušo piemiņas dienas svētbrīdis Brukvudas latviešu kapos

Londonā Svētdien, 25. novembrī plkst. 14.00
Mūžības svētdienas dievkalpojums

                                    DECEMBRĪ

Rofantā Svētdien, 2. decembrī plkst. 11.30
1. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu vada prāv. Dr. Andris Abakuks

Londonā Svētdien, 9. decembrī plkst. 14.00
2. Adventa dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā Pirmdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

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

* Somu baznīca, 33 Albion St, London SE16 7HZ
** DVF Nams, 72 Queensborough Terrace, London, W2 3SH



Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums

Mīļie draudzes locekļi!

Ar Dieva palīgu 
draudzes darbs 
pagājušajā pusgadā 
ritējis sekmīgi, notikuši 
visi paredzetie 
dievkalpojumi un 
pasākumi. Tiem 
papildus februārī 
notika dievkalpojums 

bijušās draudzes locekles Laimas 
Speakman–Brown piemiņai, kas bija kupli 
apmeklēts, jo Laima rosīgi darbojās ne vien 
draudzē, bet arī daudz kur citur latviešu 
sabiedrībā. Šo dievkalpojumu, tāpat kā 
Ziemsvētkos un Lielajā Piektdienā kuplināja 
Londonas latviešu koris.

Lielākā pārmaiņa draudzē ir jauna draudzes 
padome un valde. Pēc divpadsmit gadu 
svētīgas kalpošanas Rūta Abakuka vairs 
nekandidēja uz draudzes priekšnieces amatu. 
Viņas padoms un atbalsts tagad lieti noder 
jaunajai draudzes priekšniecei Terēzei 
Bogdanovai. Ir prieks, ka lielākā daļa no 
draudzes padomes un valdes turpina savu 
kalpošanu nodrošinot turpinājumu iesāktajam 
darbam. Liels paldies par to pienākas Rūtai, 
kas spējusi saliedēt labu komandu!

Darba draudzē ir daudz, paldies ikvienam, 
kas ir pielicis savu roku vai artavu, lai tas 
sekmētos. Paldies tiem, kas pašaizliedzīgi 
kalpo svētdienas skolā, organizē Bībeles 
stundas, palīdz iesvētes mācībā, nodrošina 
dievkalpojumu praktisko norisi, kalpo ar 
mūziku un dziesmām, veic administratīvus 
darbus, uztur informācijas apriti, rīko 
pasākumus, atbalsta draudzi ar ziedojumiem 
utt. 

Pateicoties viņiem tik daudz ir paveikts. Ja 
būtu vairāk dedzīgu siržu un palīdzīgu roku, 
mēs iespētu vēl vairāk! Draudzes valde 
apzinās, ka draudzes darbs būtu uzlabojams 
un attīstāms, taču daudzu labu ieceru 
īstenošanu kavē resursu trūkums. Pietrūkst 
naudas, telpas un cilvēku, kas to spētu 
nodrošināt. Padomājiet kā tieši Jūs varētu 
atbalstīt un palīdzēt savai draudzei! Ja vēl 
neesat īsti pārliecināti kāda kalpošana jums 
būtu vispiemērotākā vai draudzei šobrīd 
visnepieciešamākā, droši jautājiet draudzes 
mācītājai, priekšniecei vai citiem draudzes 
darbiniekiem. 
Lai arī cik mazs, ikviens devums ir nozīmīgs 
kopējā kalpošanā!
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Ekskursija uz Solsberiju

2012.gada 5.maijā mūsu draudzē kā 
ikkatru gadu tika organizēta ekskursija. 
Šogad rīkojām vienas dienas braucienu 
uz Solsberiju (Salisbury). Ekskursijā 
piedalījās 16 draudzes locekļi.

Pasākuma ietvaros apmeklējām skaisto 
Solsberijas katedrāli, apskatījām 
Solsberijas pilsētiņu, kā arī devāmies 
aplūkot Mompesona māju (Mompesson 
House), kas piedāvā ceļojumu laikā uz 
18. gadsimta Angliju, piedāvājot iepazīties 
ar tā laika mājas iekārtojumu, interjeru un 

ieražām. Pasākuma kulminācija bija 
piedalīšanās slavenajā vakara lūgšanā 
(Evensong) Solsberija katedrālē, kas 
ekskursijas dalībniekiem bija īpaši 
emocionāls un skaists piedzīvojums.

Par ekskursiju mēs īpaši pateicamies 
Deividam Dārstinam (David Durstin), kas 
mūs Solsberijā sagaidīja un pacienāja ar 
tēju, gan bija, vienbalsīgi – lielisks gids.

Sabīne Viļumsone
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Izvadīti mūžības ceļos

22.05.12. Jānis Mūrnieks (13.02.62 Matīšu pagastā - 06.05.12. Lūtonas krematorijā) !

Kristīti

26.12.11. Alisa Burova
26.12.11. David Constantine Burov
28.04.12. Laila De Garis (Gernsijā)
04.05.12. Kajus Krutulis
04.05.12. Karina Rimkeviciute
20.05.12. Gabriella Mary McDermott
20.05.12. Keita Poļaka
20.05.12. Agris Poļaks
27.05.12. Mārtiņš Beriņš
27.05.12. Indulis Salaks
27.05.12. Krista Saulīte

Iesvētīti

28.04.12. Laila De Garis (Gernsijā)
20.05.12. Krista Jaņpētere
20.05.12. Agris Poļaks
27.05.12. Mārtiņš Beriņš
27.05.12. Ieva Lukstiņa
27.05.12. Evita Kaļiņina
27.05.12. Kristīne Kaļiņina
27.05.12. Mārtiņš Mikans
27.05.12. Indulis Salaks
27.05.12. Eva Stāmere
27.05.12. Krista Saulīte
27.05.12. Elīna Šilova
27.05.12. Edgars Rugājs

Kungs,
Tu esi uzsācis visas šīs lietas,
Tu esi man dāvājis Tavu svēto vārda 
mācību un mani pieņēmis Savā tautā, 
kas Tevi ticībā atzīst, augsti teic un slavē.

Tad nu dāvā žēlastību,
ka es palieku pie Tava vārda 
un nekad nenošķiros no Tavas kristietības, 
Tava ganāmā pulciņa.

Foto: Kristības un iesvētības šā gada 27. maijā Londonā

M. Lutera Lūgšana

Laulāti

09.06.12. Sabīne Jurģe un Gregory Richard Arthur Brown (Rofantā)



Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums

Šā gada martā savas 
pilnvaras nolika 
iepriekšējā draudzes 
padome un 24.marta 
draudzes sapulcē tika 
apstipināta jaunā 
padome, kā arī ievēlēta 
jauna valde un revīzijas 
komisija. 
 

Nepietiekamā kandidātu skaita dēļ padomes 
vēlēšanas nenotika, bet padomes sastāvā 
apstiprināja visus tos draudzes locekļus, kuri 
bija piekrituši kandidēšanai padomē: Rūta 
Abakuka, Normunds Barons, Terēze 
Bogdanova, Ārija Brūniņa, Paulīne 
Buchanan, David Clarke, Helga Cukure,  
Sabīne Jurģe, Anna Kipluks-Upton,  Lauma 
Lazda, Dace Pavasars, Anita Rulle, Valda 
Rumba-Bryden, Rita Rumba, Mārīte Sapiets, 
Una Šupstika, Aivars Upmacis, Sabīne 
Viļumsone, Gunita Zilpauša.

Pēc 12 kalpošanas gadiem mūsu ilggadējā 
draudzes priekšniece Rūta Abakuka vairs 
nekandidēja šim amatam un valdei.  
Pateicamies viņai par prieku un 
gandarījumu, ar kādu viņa šo misijas darbu 
pildīja un priecājamies, ka viņa joprojām ir 
aktīva draudzes padomes locekle un es 
personīgi sirsnīgi pateicos, ka viņa ir lielisks 
atbalsts un padomdevējs man kā jaunajai 
draudzes priekšniecei.

Tāpat pateicamies arī ilggadējiem draudzes 
padomes locekļiem Eduardam Briezem, 
Viesturam Grunts, Smuidrītei Jinkinson, 
Jānim Milleram un Margaretai Putcei, kuri 
šoreiz vairs nekandidēja padomei,  par 
nesavtīgo kalpošanu un uzticību draudzei. 

Tikmēr draudzes valdē tika ievēlēti sekojošie 
padomes locekļi: 

Normunds Barons, Ārija Brūniņa, Anna 
Kipluks-Upton, Lauma Lazda, Dace 
Pavasars, Valda Rumba-Bryden, Rita 
Rumba, Una Šupstika, Aivars Upmacis, 
Sabīne Viļumsone, Gunita Zilpauša.

Savukārt revīzijas komisijā tika apstiprināti: 
Rūta Abakuka, Paulīne Buchanan un 
Viesturs Grunts. 

Mūsu draudzei stāv priekšā liels pārmaiņu 
laiks, jo vēl arvien esam neziņā par Sv. 
Annas un Sv. Agneses baznīcas nākotni un 
tāpat arī mūsu financiālie līdzekļi ar katru 
gadu pamazām dilst. Taču kopā strādājot un 
kalpojot Dievam mums ir iespējams turpināt 
draudzes misijas darbu un sniegt garīgo 
stiprinājumu un patvērumu mūsu tautiešiem. 
Kopā ar Dievu mēs varam daudz – lūgsim, 
smelsimies stiprinājumu un iedvesmu Viņā 
un būsim pateicīgi par to varam būt vienoti 
Viņā mūsu mīļajā draudzē. 

Terēze Bogdanova
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Šobrīd draudzes līdzekļos pavisam kopā ir 
£37,095 - tas ir par £3,755 mazāk kā rakstīju 
savā iepriekšējā ziņojumā decembra 
apkārtrakstā. Izdevumi vēl pārsniedz ieņēmumus 
un nauda tāpat iet mazumā.  Taču labā ziņa ir tā, 
ka aizvadīto divu gadu laikā ir izdevies stipri 
samazināt šo iztrūkumu: 2009.gada 31. 
decembrī mūsu iztrūkums bija £9,612, kamēr 
2011. gada 31. decembrī bija tikai £821 un 
šogad joprojām ir vērojama pozitīva tendence. 
Ceram, ka jau šogad ar Jūsu atbalstu varēsim 
vismaz līdzsvarot ieņēmumus un izdevumus.

Esam beidzot saņēmuši “Gift Aid” reģistrāciju. 
Tas nozīmē, ka varam izmantot tā priekšrocības:  
palielināt nodevas un ziedojumus par 25% no 
pamata likmes nodokļu maksātajiem. Tas 
nozīmē, ka par katrām £10, kas ir ziedotas 
draudzei, varēs pieprasīt £2.50 no „HMRC” un 
kopsummā iegūt £12.50. Ar to ieņēmumi 
palielināsies un cerams, ka gada beigās jau 
varētu būt arī pārpalikums. (Pielikumā lūdzu 
skatīt “Gift Aid” Reģistrācijas anketu)

Tagad ir iespējams veikt tiešos maksājumus 
(nodevas, ziedojumus u.c.) draudzes bankas 
kontā kā elektroniski, izmantojot „internet 

banking”, tā arī bankā, aizpildot  „bank transfer” 
anketu. Mūsu draudzes konta detaļas ir 
sekojošas: 

Banka: National Westminster, Crawley, The 
Boulevard Branch

Konta nosaukums: United London Latvian 
Lutheran Church

Sort-Code: 60-06-20

Konta numurs: 5673 8463 

Ja jums ir vieglāk un ērtāk izmantot šāda veida 
maksājuma metodi, tad es ļoti lūgtu uzrādīt 
atsaucē (reference)  savu vārdu un paskaidrot 
maksājumu iemeslu, piemēram, nodeva 2012. 
gadam, ziedojums, utt. Tā kā nesen ieguvām 
labdarības organizācijas status un drīz arī „Gift 
Aid” reģistrācija būs nokārtota, ir arvien svarīgāk 
uzturēt precīzas finanšu grāmatas.

Paldies visiem locekļiem un atbalstītajiem, kuri 
ar dāsnu roku ziedo, lai varētu turpināt draudzes 
darbu.

Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
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Svētdienas skoliņa
Svētdienas skola 2012. gadā turpina 
darboties paralēli dievkalpojumiem Sv. Annas 
un sv. Agneses baznīcā. Aizvadīta kārtējā 
Lieldienu nodarbība Rofantā, kurā kopumā 
piedalījās ap 17 bērnu vecumā no 2 līdz pat 
10 gadiem. Ar uzcītīgu vecāku un Ārijas 
Brūniņas palīdzību devāmies rotaļās, 
zīmējām, krāsojam un veidojām, lai atainotu 
priecīgo Lieldienu vēsti par Kristus nāvi un 
augšāmcelšanos.  Atrakcijas pēc 
dievkalpojuma šoreiz organizēja skolotājas 
no Londonas latviešu skolas. 

Diemžēl 2011. gada nogalē nācās atvadīties 
no vienas svētdienas skolas skolotājas. Ievai 
Nicmanei atgriežoties Latvijā, skoliņa ir 
palikusi vienas skolotājas pārziņā. 
Nodarbības turpinās kā ierasts, tomēr tas 
sagādā zināmas neērtības, tādēļ esam 

lūgšanās un meklējumos pēc papildus 
atbalsta. 

Svētdienas skolas regulārajās nodarbībās 
bērnu skaits parasti nav prognozējams un  
mūsu vidū ir arvien jaunas sejas, tādēļ katra 
nodarbība veidota tā, lai jaunie bērni varētu 
viegli iejusties, ātri izveidot attiecības ar 
pārējo grupu un vienmēr dzirdētu labo vēsti, 
ko mums atnes Jēzus. Gan apskatot stāstus 
no jaunās, gan vecās derības, Jēzus ir 
katras nodarbības centrā.  Aicinām 
pievienoties ik vienu bērnu jebkurā vecuma 
grupā, kas vēlas dzirdēt vēsti par pestītāju  
un būt draudzīgā bērnu kompānijā. Aicinām 
vecākus būt lūgšanās par tālāko svētdienas 
skolas attīstību un papildus skolotājiem. 

Paldies! Lauma Lazda



Paziņojumi

!
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Pēc dievkalpojumiem Londonā, 
izņemot Ziemsvētkus, 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.
Pieteikšanās pie Terēzes pa tel. 07788 790 952, e-pasts 
tereze.bogdanova@gmail.com.

Pēc dievkalpojumiem Rofantā, 
iepriekš piesakoties (angliski) pa e-pastu 
info@rowfanthouse.co.uk vai telefonu  

01342 714869, ir iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

!

Londonā bērniem 
dievkalpojuma laikā notiek 

atsevišķas nodarbības: 
zīmēšana, iekrāsošana, bērnu 

Bībeles lasīšana.

TIEM, KAS VĒL NAV KRISTĪTI un/vai IESVĒTĪTI!!!
Nākamā gada iesvētes mācībai lūdzam pieteikties līdz šā gada 1. oktobrim 

pie draudzes macītājas, lai savlaicīgi varētu plānot mācību norisi. 
Ja esat nodomājuši nākamajā vasarā laulāties baznīcā vai kļūt par krustvecākiem, 

tagad ir īstais laiks, lai tam sagatavotos.

Aicinām uz
Reformācijas dienas 

dievkalpojumu
31. oktobrī plkst.18.30

Somu baznīcā,
33 Albion Street

London SE16 7HZ

 Dievkalpojums būs angļu 
valodā kopā ar citām luterāņu 

draudzēm. Dievkalpojumu 
rīko Luterāņu padome 
Lielbritānijā. Sprediķo 
Ņūkāslas bīskaps Martin 

Wharton - Porvoo 
kontaktgrupas 

līdzpriekšsēdētājs.

mailto:tereze.bogdanova@googlemail.com?subject=No%20Baznicas%20majas%20lapas
mailto:tereze.bogdanova@googlemail.com?subject=No%20Baznicas%20majas%20lapas
mailto:info@rowfanthouse.co.uk?subject=Lunch%20request
mailto:info@rowfanthouse.co.uk?subject=Lunch%20request
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Ziedojumi Brukvudas 
latviešu kapiem 

Lūdzu sūtīt uz LNPL, 72, 
Queensborough Terrace, 

London, W2 3SP ar piezīmi, ka 
ziedojums domāts kapiem.
 Čeki izrakstāmi “Latvian 
National Council in GB”

Draudzes nodeva
Laipni lūdzam tos draudzes locekļus, kuri vēl nav 
nokārtojuši draudzes nodevu £20, to izdarīt tagad.

Čeki: 

Rakstīt: United London Latvian Lutheran Church
Sūtīt draudzes kasierim:/
Aivars Upmacis, 10 Ash Close, Carshalton, SM5 2AJ

Elektroniski:

Banka: National Westminster, Crawley, The Boulevard 
Branch

Konta nosaukums: United London Latvian Lutheran 
Church 

Sort-Code: 60-06-20, Konta numurs: 5673 8463

Atsaucē (Reference) lūdzu uzrādīt savu vārdu un 
maksāšans iemeslu - Nodeva 2012. gadam.

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

Nr. 4.  Piemiņas dievkalpojums Laimai Spīkmanei-Braunai [Terēze Bogdanova]
Nr. 21. Lielbritānijas Baznīcas 63. Sinode un Draudžu diena  [RLA]
Nr. 22. un 23. Diplomāta un gleznotāja Ērika Žilinska 100 gadu jubilejā atklāja piemiņas 
plāksni un piemiņas izstādi [Valija Berkina]

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

Katru pirmdienu plkst. 19.00 vienosimies kopā lūgšanās.
Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā vai neklātienē. Un dariet zināmu draudzes mācītājai, par ko jūs 

gribētu, lai draudze aizlūdz! Ja vēl nesaņemat iknedēļas lūgšanas pa e-pastu, lūdzu pieteikties pie 
Sabīnes latviesudraudze@googlemail.com un turpmāk arī jūs tās saņemsiet.

Bibeles studijas Rofantā 
notiek reizi mēnesī, parasti pecpusdienā , meneša pirmajā otrdienā.

Paldies, mācitajai Elizai Zikmanei par atsaucību un mīlestību, viņa vienmēr atrod laiku atbraukt uz 
Rofantu un veldzēt mūsu izslāpušās sirdis ar Dieva Vardu! 

   Ja Tev ir neatbildēti jautājumi, ja vēlies iepazīt labāk Dievu, sevi un citus cilvēkus, gūt 
iedrošinājmu un stiprinājumu Dieva Vārdā, esi mīļi gaidīts mūsu pulkā arī Tu! ''

   Tuvāka informācija: zvanīt Unai 07503 078 272   E-pasts unai@inbox.lv

mailto:latviesudraudze@googlemail.com
mailto:latviesudraudze@googlemail.com
mailto:unai@inbox.lv
mailto:unai@inbox.lv


Foto: Folkloras kopa “Austrumkalns”
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Kontaktinformācija

Draudzes adrese:

Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Terēze Bogdanova
Tel. 07788 790 952
tereze.bogdanova@gmail.com

 

Draudzes mācītāja:

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

Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
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Aicinām uz Vasaras sarīkojumu 
Rofantā, svētdien, 1. jūlijā no plkst. 11.30

• 11.30 - dievkalpojums

• no 12.00 - sāks darboties bufete, karstie dzērieni un 
tirdziņš

• 14.00 koncerts, kurā uzstāsies folkloras 
kopa "Austrumkalns ", Londonas latviešu tautas deju 
kopa, grupa "Bankets". Koncerts ilgs apmēram līdz 
plkst. 17.00. 

Visi laipni aicināti!
 Adrese: Rowfant House, Wallage Lane, Rowfant, 

Crawley, West Sussex, RH10 4NG

*Iebraukšanas maksa £5 par mašīnu


