
    
 Kristus saka:  
 	“Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu   
	atvieglināt.”  (Mateja ev. 11:28) 

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
	  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2017.GADA 2.POSMAM  

*** 
2017.gads ir Lutera Reformācijas 

500.jubilejas gads! 
Sirdsapziņa, sagūstīta Dieva Vārdam 
Viena no Martņa Lutera dziesmām, kas sarakstīta 
1523.gadā, ir izteiksmīgā veidā pārfrāzētais 
130.psalms: 

Es dziļās bēdās nosaucos, 
Kungs, ko es lūdzu, klausi! 
Ar grūtu sirdi nopūšos, vai velti 
lūgties ļausi? 
Ja gribi sodīt mūs, ak Dievs, 
uz mūsu grēkiem skatīties, 
Kas pastāvēt gan varēs? 
Bet grēkiem nebūs tik daudz 
spēt kā Dieva žēlastībai! 
Viņš grib un var mums 

palīdzēt ikkatrā vajadzībā. 
Viņš vada žēlastībā mūs, ikviens caur Viņu pestīts kļūs 
No visiem saviem grēkiem. 
Laikā, kad Lutera studijas Erfurtes universitatē jau 
tuvojās nobeigumam, neredzamās pasaules 
pieskāriens izrādījās spēcīgāks, nekā materiālās 
ambīcijas. 1505.gadā, neskatoties uz tēva stingro 
aizliegumu, viņš iestājās Erfurtes Augustīniešu 
eremītu klosterī. Īpaši nozīmīgs Lutera personīgajā 
un teoloģiskajā attīstībā bija Augustīniešu ordeņa 
vikāra gudrais padoms un pamudinājums 
padziļināti studēt Dieva Vārdu, lai izprastu savas 
attiecības ar Dievu, īpaši, savu nepilnību iepretim 
Dieva taisnīgumam. Tā Luters pārcēlās uz 
Vitenbergu un uzsāka savas teoloģijas studijas 
universitātē, iegūstot doktora grādu. Īsi pirms savas 
trīsdesmitās dzimšanas dienas viņš uzsāka darbu 
mūža garumā Vitenbergas Universitātē, kā Svēto 
Rakstu instruktors, skaidrotājs, profesors. 
Klostera pienākumi un mācīšana universitātē 
prasīja no Lutera daudz, bet tas neapmierinaja līdz 

galam viņa personīgo svēttapšanas uzstādījumu. 
Viņa izpratne par grēku bija dziļa un vainas sajūta 
smaga un veda arvien lielākā nemierā un 
disharmonijā. Ar šo urdošo nemieru sākās Lutera 
personīgais ceļojums uz Reformāciju. Pēc vairāku 
gadu studijām, īpaši koncentrējoties uz doktrīnu 
par taisnošanu, Luters atklāja atbildi Pāvila  vēstulē 
romiešiem, ka “Dieva taisnība atklājas no ticības uz 
ticību” un, ka “taisnais no ticības dzīvos”. Saskaņā 
ar Lutera “krusta teoloģiju”, atslēga šim 
atklājumam ir, ka Kristū grēcinieks saņem 
taisnošanu no Dieva kā dāvanu. 
Savas ticības dzīves ceļojuma laikā iegūto atziņu un 
parliecības dēļ, iesākumā Luters velējās mainīt 
teologijas mācīšanas veidu. Taču, būdams 
harizmātiska personība, uzsāka aktivitātes pret 
baznīcā piekopto indulgenču pārdošanas praksi, 
1517.gadā izplatot slavenās Deviņdesmi piecas 
tēzes. Tas izsauca asas diskusijas un kritiku no 
oficiālajiem baznīcas pārstāvjiem, galvenokārt, ne 
Lutera teoloģijas dēļ, bet dēļ uzdrošināšanās izjaukt 
līdzekļu iegūšanas sistēmu. 
1521. gada Vormsas apspriedē Luters tika 
apsūdzēts nepareizas doktrīnas izplatīšanā, 
nepareizā evaņģēlija interpretācijā un baznīcas 
ietvara radīšanā, kas to atbalsta. Savā atbildes runā 
Luters uzsvēra, ka ir savienots ar Rakstiem, kurus 
iepriekš citējis un, ka viņa sirdsapziņa ir sagūstīta, 
lai kalpotu Dieva Vārdam. Līdz ar šiem Lutera 
vārdiem dzima protestantisms.  
Viduslaiku baznīca bija ieslodzījusi evaņģēliju 
sarežģītā priesteru un sakramentu sistemā. Luters 
atrada Bībelē ziņu par glābšanu, pestīšanu Dieva 
žēlastībā. Šo vēsti, pateicoties viņa darbam 
baznīcas reformācijā, daudzi jo daudzi cilvēki atrod 
atkal un atkal. 

(Saīsināti no Baznīcas Gadagrāmatas 2017) 
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No prāvesta Dr.Andra Abakuka 
ziņojuma sinodei (saīsināti) 

Pēdējā sinodē ievēlējām Baznīcas Pārvaldi 
jaunā  sastāvā. Pārvaldes sēdēs turpina piedalīties 
arī prof. Reinhards Vītols un māc. Daira Vāvere. 
Līdz ar to praksē  galvenā pārmaiņa Pārvaldes 
darbā ir, ka māc. emer. Gitas Putces vietā kā 
Pārvaldes sekretāre ienākusi Una Torstere.  
Mūsu Latvijas ev. lut. baznīcas Lielbritānijā mājas 
lapa turpina darboties, par ko liela pateicība tās 
redaktoram Normundam Baronam. Mums gan 
visiem vajadzētu vairāk papūlēties, lai tās saturs 
būtu aktuāls un parādītos jauni raksti.  
Māc. emer. Gitas Putces draudzes mācītājas 
pienākumus Ziemeļanglijas un Mančesteras 
draudzēs pārņēmusi māc. Daira Vāvere. 2016. 
gada 29. augustā archibīskape Lauma Zušēvica 
ordinēja Dairu  mācītājas amatā. Ordinācijas 
dievkalpojums notika South Kilworth Sv. Nikolaja 
anglikāņu baznīcā, kur Daira studiju laikā kalpojusi 
un ieguvusi praktisko pieredzi. Ordinācijas 
dievkalpojumā piedalījās mūsu pašu Lielbritānijas 
mācītāji un vietējie anglikāņu mācītāji. 
2016. gada 16. oktobrī anglikāņu Church of  Ireland 
katedrālē Dublinā archibīskape Lauma Zušēvica 
ordinēja Imantu Miezi diakona amatā kalpošanai 
Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskā latviešu 
draudzē Īrijā. Ordinācijā piedalījās Dublinas 
archibīskaps Maikls Džeksons un uz Porvo līguma 
pamata Imantam Miezim izsniedza licensi, kas 
pilnvaro viņu kalpot arī par Church of  Ireland 
diakonu. 
Pagaidām liekas izdevīgāk paturēt apzīmējumu, ka 
ir LELBĀL Misija Īrijā. Draudzes mācītājs 
Gundars Bērziņš regulāri brauc no Latvijas, bet 
draudzei atbalsts nāk arī no LELBA (Amerikas) 
draudzēm. Tomēr draudze zināmā mērā darbojas 
Lielbritānijas apgabala un prāvesta paspārnē un, 
protams, mums pa gadiem izveidojušās tuvas un 
draudzīgas attiecības. 

Porvo līguma iespaids ir parādījies pie Dairas un 
Imanta ordinācijām. Vēl spēcīgāk tas iedarbojies ar 
to, ka LELBĀL mācītājs Guntars Rēboks kopā ar 
kundzi Eniju no Latvijas atbraucis, lai kādus gadus 
kalpotu kā anglikāņu mācītājs Šerbornā.  
Es pats esmu dabujis atļauju no Gildfordas bīskapa 
kalpot viņa diecēzes draudzēs (permission to officiate) 
un esmu sācis reizi pa reizei vadīt dievkalpojumus 
savā vietējā Sv. Mārtiņa anglikāņu baznīcā. 
Māc. Elīza Zikmane turpina darboties Luterāņu 
Padomes valdē un līdz ar to ir iesaistījusies 
pasākumos, kas šogad atzīmē Reformācijas 500. 
gadadienu.  
Mūsu draudzes pagaidām vēl pastāv ar algotiem 
mācītājiem, jo ir financiālas rezerves, no kurām var 
ņemt līdzekļus, un vēl pie tam nāk pabalsti no 
Luterāņu padomes. Bet Londonas draudze 
māc.Elīzu Zikmani var atļauties tikai puslaiku 
atalgot. Anglijas vidienes un ziemeļu draudzes 
apkalpo mācītāju pāris Daira un Viesturs Vāveres, 
ko tomēr vieglāk uzturēt nekā divus pilnīgi 
atsevišķus māc ītā jus. Ir skaidri redzamas 
problēmas-pirmkārt, ka vietām grūti atrast draudžu 
locekļus, kas būtu ar mieru uzņemties amatus 
draudzes valdē, un, otrkārt, rodas financiālas 
problēmas, lai uzturētu draudzes darbību 
līdzšinējos apmēros. Ja nenotiek kāds pēkšņš 
uzplaukums draudžu darbībā un ienākumos, šķiet, 
ka mūsu draudzes nespēs pārāk ilgi uzturēt algotus 
mācītājus. Būs jādzīvo ar mācītājiem vai 
diakoniem, ja tādus var atrast, kas ar mieru strādāt 
citu maizes darbu vai ir pensionāri. 
Vienalga kādos apstākļos mūsu visu aicinājums ir 
būt par vēstnešiem, par lieciniekiem vārdos un 
darbos, kas īpaši mūsu pašu tautiešiem rāda ceļu 
pie mūsu Kunga Jēzus Kristus un pie Dieva. Tikai 
tas var radīt apstākļus, kur atplaukst mūsu draudžu 
darbība.  

No draudžu priekšnieku ziņojumiem 68.Sinodei,  
2017.gada 20.maijā, “Straumēnos 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE 
Šoreiz ar lielu prieku varu iesākt ziņojumu, ka 
draudzes kopās ir notikusi jūtama pārmaiņa. Jau 
pēdējā padomes sēdē mūsu cienītais mācītājs izteica 
domu ka mūsu apvidū tautieši izrāda lielāku 
interesi par ticības lietām. Iemesli varētu būt 

dažādi: Reformācijas 500. gada atzīmēšana; 
Baznīcā jauna archibīskape; Latvijas Republikas 
100. Gadadiena; “Brexit sarežģījumi”; 12 gadi 
daudzām ģimenēm pavadīti AK; ģimenes pieaug. 
Cerēsim ka interese ir nopietna un tā turpinātos 
ikgadu! Pēc māc ītā ja ziņām 2016. gadā 
Austrumanglijas draudzē kristīti – 38; iesvētīti 28! 
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Tas ir ļoti liels skaits ja to salīdzina ar kopējo 
locekļu skaitu - 125. Protams, vecā paaudze turpina 
sarukt – tāpēc pieaugums vēl īsti kopskaitā 
neparādās. 
Satraucošāks ir salīdzinājums starp draudzes 
četrām kopām. Notinghamas kopā nav neviens 
kristīts un iesvētīts ir tikai viens. Derbijas, 
Mansfildas un Pīterborovas kopas līdzīgi sastāda 
lielo kristīto un iesvētīto kopskaitu. Varbūt 
Notinghamā vecās trimdas palikusī kopas vadība 
jauniebraucējiem nepatīk? Lūgsim dievpalīgu 
sekmīgākam atrisinājumam nākotnē. 
Draudzes valdei ir žēl ka Mansfildā nevar 
izveidoties kopas vadība kāda ir nosacīta “Darbības 
noteikumos”, bet esam pateicīgi Dairai Vāverei, 
mācītājam un Initai  Dimantei  ka viņi uz vietas var 
veikt kārtējos maksājumus un garīgā aprūpe 
locekļiem turpinās apmierinoši. 
Arī Pīterborovā kopas vadībā, 2016. gadā, radās 
sarežģījumi, kurus draudzes valde nebija spējīga 
risināt. Tagad valde saprot ka ir notikušas maiņas 
kopas vadībā un jaunā vadība varēs turpināt 
dievkalpojumu izkārtošanu un garīgā dzīve spēs 
sekmīgi turpināties. Mēs visi zinām ka tajā novadā 
dzīvo ļoti daudzi latvieši, kas ir aktīvi dažādās 
jomās un ticībai un garīgai dzīvei vajadzētu tikai to 
visu stiprināt. 

Ir jāpriecājas ka sadarbība ar Vidusanglijas draudzi 
turpinās sekmīgi. Protams, 8 dievkalpojumu vietas 
un to atstatumi apgrūtina mācītāja ceļošanu un 
ierobežo – cik bieži katrā kopā var notikt 
dievkalpojumi. Bet, apstākļu spiesti tā esam 
darbojušies kopš draudžu dibināšanas - tas mūsu 
draudzes nesagrāva un cerēsim ka atradīsim spēju 
pastāvēt arī nākotnē. 
Diemžēl, draudzes ienākumi nespēj segt izdevumus. 
2016. gadā budžeta iztrūkums sasniedza £7,892.00 
un to atskaitījām no līdzekļu rezervēm. Pašlaik 
l īdzek ļu sarukums draudzes izdz īvo šanu 
neapdraud, tāpat varēsim izpildīt vienošanos par 
draudzes mācītāja atalgojumu – arī ja Pārvaldes un 
Luterāņu Padomes pabalsti samazinātos. Tomēr, lai 
nodrošinātu draudzes ilglaicīgu pastāvēšanu, ir 
nepieciešams līdzsvarot izdevumus ar ienākumiem. 
Es apzinos ka nekad to neesam aizmirsuši, bet 
nākotnē tas kļūs arvien kritiskāks uzdevums. 
Nobeidzot es vēlos izteikt vislielāko pateicību mūsu 
mācītājam Viesturam un viņa dzīvesbiedrei Dairai, 
arī draudzes valdei un kopu darbiniekiem – jo tikai 
kopā labi sadarbojoties, kā draudze, varam cerēt uz 
ilglaicīgu pastāvēšanu. 

Reinhards Vītols,  
draudzes priekšnieks 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE 

Vidusanglijas draudzē ir reģistrēti 109 locekļi un 
darbojas 4 kopas: Birminghamas kopa ar 19 
locekļiem Volverhamtonā un Birminghamā; 
Koventrijas kopa ar 23 locekļiem Lemingtonā un 
Koventrijā; Lesteres kopa ar 30 locekļiem; 
„Straumēnu” kopa ar 37 locekļiem. Draudzes 
reģistrēto locekļu skaits 2016. gadā ir sarucis par 9, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Draudzē 2016.gadā ir notikuši 26 dievkalpojumi. 
Kristīti 13 cilvēki: astoņi “Straumēnos” un pieci  
B i r minghamā , i e s vē t ī t i 7 c i l vēk i : če t r i  
“Straumēnos”, trīs Birminghamā.  
Līdz ar “Mūsmāju” pārdošanu, dievkalpojumi tur 
vairs nenotiek. Esam mazliet palielinājuši 
dievkalpojumu skaitu “Straumēnos” un aicinām 
Koventrijas kopas locekļus pievienoties. Protams, ne 
visiem tas ir iespējams, jo gadu nasta ir liela, lai 
mērotu tā lāku ce ļu l īdz “Straumēniem”. 
“Straumēnos” papildus noturējām Ziemsvētku 
dievkalpojumu Dārza mājā, kur dzīvo vecākā 
gadagājuma aprūpējamie iedzīvotāji. 

Izsaku sirsnīgu pateicību Vidusanglijas draudzes 
padomei un valdei par darbu. 2016.gada 8.oktobrī 
notika draudzes padomes sēde. Tajā apstiprinājām, 
ka mūsu draudzes padomes un valdes pilnvaru 
termiņš ir 5 gadi. Draudzes padome arī 
apstiprināja, ka varu turpināt savus draudzes 
priekšnieces pienākumus. Sirsnīgi pateicos kopu 
vacākajiem un viņu palīgiem, jo viņu neavtīgā 
kalpošana nodrošina draudzes pastāvēšanu. Paldies: 
Ilonai Birzgalei, Rūtai un John Bonneriem 
“Straumēnos”, Arvīdam un Zigrīdai Piķeļiem 
Birminghamā, Ivetai Ročānei un Atsrīdai Balodei 
Lesterē, Skaidrītei Rencis par sakaru uzturēsanu 
Koventrijas kopā. Paldies draudzes ērģelniekiem: 
Inārai Āboliņai “Straumēnos”, Dulcie Ozoliņai 
Lesterē un Mārim Pulkstenim Birminghamā. 
Par draudzes finansiālo situāciju. Saskaņā ar 
2016.gada budžeta izpildi, ienākumi bija - £8107, 
bet izdevumi - £14054. Draudzes 2016.gada 
budžets noslēdzās ar £5947 iztrūkumu, kas tika 
segts no draudzes rezervēm, līdz ar to draudzes 
rezerves un kapitāls dilst. Lielākās budžeta 
ienākumu pozīcijas ir: draudzes locekļu nodevas un 
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kolektes - £2094; Ziemsvētku akcija - £880; Gift 
Aid nodokļu atmaksa no valsts - £749; īres maksa 
no draudzes mājas izīrēšana - £3475; bankas 
procenti no noguldījuma - £907. Lielākās 
izdevumu pozīcijas: alga mācītājam; auto 
uzturēšana; draudzes mājas uzturēšana, īres 
pabalsts mācītājam. Kā budžeta ienākumu 
pamazināšanās iemesli mināmi bankas procentu 
samazināšanās no gada uz gadu, kas veicina 
d r a u d z e s k a p i t ā l a n o d i l š a n u , n o d e v u 
samazināšanās, jo reģistrētie locekļi noveco un 
daudzi aiziet mūžībā. 

D r a u d z e s v a j a d z ī b ām i z l i e t o j ām 1 5 
Gadagrāmatas–11 pārdevām un 4 uzdāvinājām. 
Draudzes kasieris Andrejs Dunkers ļoti rūpīgi ved 
draudzes grāmatas, kārto Gift Aid nodokļu 
atmaksas un veic visus maksājumus. Tas ir ļoti 
nozīmīgs, atbildīgs un nesavtīgs darbs, par ko liels 
paldies Andrejam. 
Paldies mācītājam Viesturam Vāverem, kurš mūsu 
draudzē sekmīgi kalpo jau devīto gadu. 

Daira Vāvere,  
draudzes priekšniece 

*** 
DRAUDZES MAKSĀJUMI 

Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus un ziedojumus tagad ir iespējams samaksāt pie kopu kasieriem 
vai kopu vecākajiem pirms vai pēc dievkalpojuma. Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši draudzes bankas 
kontā. Draudzes nodokļa ieteicamā minimālā summa ir £10. 
Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Austrumanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Lloyds; Sort code: 30 92 26; Konta numurs: 00116221 
Var arī nosūtīt čekus draudžu kasieriem. 
Vidusanglijas draudzes kasieris: 
Mr Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farm; Rowney Green Lane, Rowney Green, Alvechurch, Birmingham, 
B48 7QS. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran Church in the 
Midlands. 
Austrumanglijas draudzes kasiere: 
Mrs Aira Smith, “Bonhams”, Forest Lane, Wickham, PO17 5DW. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable 
to): Latvian Evangelical Lutheran Parish of  East Anglia. 
Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu, kas turpina nodrošināt draudžu 
darbību! 

*** 
KRISTĪTI: 
Derbijas kopā - Melānija Valmane, Adrians Aleksanders, Mansfīldas kopā - Sofija Buša, Aleksandra 
Krukle - Popjuka, Pīterboro kopā - Ritvars Gvido Alksnis, Laura Santa Alksne, Rihards Artis Alksnis, 
Reinis Veinšteins, Elīna Elizabete Ritere, Birminghamas kopā - Krista Agata Lapinska 
KRISTĪTI UN IESVĒTĪTI: 
Derbijas kopā - Renārs Prikuls, Andris Gindra, Elita Strazde, Līga Elīza Antonova,  
Artūrs Nātans Sergejevs, Pīterboro kopā - Aldis Alksnis, Lolita Ritere, Līga Viktorija Krauja, Jana 
Kaupiņa, Kaspars Mitenbergs, Kristaps Mitenbergs, Mansfīldas kopā - Laine Soroka, Roberts Jaunpolis, 
Ervīns Saulietis - Rudzītis, Baiba Pašēviča, Kaspars Pašēvičs, Anna Laure, Mārtiņš Runenieks, 
Birminghamas kopā - Cents Beriņš, Monta Amālija Lapinska, Lesteras kopā - Sintija Stepanova, 
Kaspars Vaskis 
IESVĒTĪTI: 
Derbijas kopā - Pēteris Leimanis, Zara Burkeviča, Oskars Gindra,  

IZVADĪTI MŪŽĪBĀ: 
Ernests Pērkons (Bedfordā), Spodra Zimbachs dzim.Brīniņš (“Straumēnos”),  
Dzidra Purmale (“Straumēnos”), Kārlis Visvaldis Bankevics (Notinghamā) 
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D I E V K A L P O J U M I  
2017.GADA 2.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of  St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 3.septembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 1.oktobrī, plkst.12.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 5.novembrī, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 3.decembrī, plkst.12.00	 	 Adventa dievkalpojums 
Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 3.septembrī, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 1.oktobrī, plkst.15.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 5.novembrī, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 
Ziemsvētku dievkalpojuma un ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 2.septembrī, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 7.oktobrī, plkst.11.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 4.novembrī, plkst.11.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 2.decembrī, plkst.11.00	 	 Adventa dievkalpojums 

PĪTERBORO 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 9.septembrī, plkst.16.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 14.oktobrī, plkst.16.00		 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 11.novembrī, plkst.16.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 9.decembrī, plkst.16.00	 	 Adventa dievkalpojums 

KORBIJAS KOPA 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 
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BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 8.oktobrī, plkst.14.30	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek St.Ursula’s Chapel, Wyggestons, 160 Hinckley Road,  
Leicester, LE3 0UX 
Sestdien, 2.septembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 7.oktobrī, plkst.14.00	 	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 4.novembrī, plkst.14.00	 	 Dievkalpojums 
Sestdien, 2.decembrī, plkst.14.00	 	 Adventa dievkalpojums 
Svētdien, 24.decembrī, plkst.16.00	 	 Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, 
Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF 
Svētdien, 24.septembrī, plkst.10.00	 	 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 22.oktobrī, plkst.10.00	 	 Dievkalpojums 
Svētdien, 19.novembrī, plkst.15.00	 	 Valsts svētku svētbrīdis (Zviedru zālē) 
Sestdien, 23.decembrī, plkst.15.00	 	 Ziemsvētku dievkalpojums (Dārza mājā) 

KOVENTRIJAS KOPA 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

Draudžu mācītājs:   
Viesturs Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 

Austrumanglijas draudzes priekšnieks:  
Prof.emer. Reinhards Vītols, tālr./fakss: 01159 374630, e-pasts: rvitols@talktalk.net 

Vidusanglijas draudzes priekšniece:  
Daira Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com  

Plaša un noderīga informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā,  
tajā skaitā arī par mūsu draudzēm, atrodama: www.draudze.org.uk
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