Neaizmirsti, piemini, pateicies!

SV. JĀŅA EV.-LUT.
LATVIEŠU DRAUDZES TORONTO

Jo Tas Kungs, tavs

Vēstis

Dievs, tevi vada uz
labu zemi – uz zemi
ar ūdens strautiem,
avotiem un ūdeņiem,
kas nāk no ielejām un kalniem, 8 uz zemi, kur ir kvieši
un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātkoki, uz
olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus, 9 uz zemi, kur

Aldis Sukse
2009

tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi,
kuras akmeņos ir dzelzs un no kuras kalniem tu vari
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izcirst varu.
DIEVNAMS:
200 Balmoral Avenue,
Toronto, ON, M4V 1J6.
Tālr. un mācītāja kabinets:
(416) 921-3327 FAX (416) 921- 4723
baznica@bellnet.ca
stjohnslatvianchurch@bellnet.ca
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Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic

To Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa
tiesas un Viņa likumus, ...17 Tad nesaki vis Tavā sirdī:
mans spēks un manu roku stiprums ir man šo
bagātību devis!

18

Bet piemini To Kungu, savu Dievu,

ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību,
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mājās: (905) 827-8326;
cellular (416) 575-9268
fritz.kristbergs@sympatico.ca
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Dr. Anita Gaide (905) 477-7042
aigaide@yahoo.com
DIAKONE:
Aina Avotiņa (416) 920-8491
avotinsa@rogers.com
DRAUDZES PRIEKŠNIEKS:
Kārlis Jansons (905) 464-4399
kjan27@gmail.com
DĀMU KOMITEJAS PRIEKŠNIECE:
Maija Sukse (416) 221-4309
svjanadk@gmail.com
SAULAINE:
5813 20th Side Road Essa
Utopia, ON L0M 1T0 (705) 424-1118
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DRAUDZES DARBVEDE:
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lai apstiprināt Savu derību, ko Viņš ar zvērestu bija
apsolījis tavien tēviem, kā tas šodien ir.
5. Mozus grāmata (Deuteronomium) 8 :7-18

Vai jums ir kāds ēdiens, kas ir jums sevišķi
nozīmīgs? Ne tas, kas jums visvairāk garšo, bet tas,
kas jums atgādina kaut ko nozīmīgu jūsu dzīvē, kādu
sevišķu laiku dzīvē, vai vietu, vai cilvēku. Vai ir kāda
ēdiena smarža, kas tevi aizved pagātnē, kāda
aroma, kas izraisa sevišķas atmiņas? Varbūt mājās
ceptā maize, varbūt desu un kāpostu spēcīgā
smarža. Varbūt nav ēdiens tieši, bet vieta, kur tas
ēdiens baudīts – mājas virtuve, barbeque vasarnīcā,
vai kur citur.

Varbūt daudziem tas ir šīs zemes

ierastais Pateicības dienas tītara mielasts, pie kura
sapulcējas visa plašā ģimene.
Man jāatzīstas, ka man ir vairāki tādi ēdieni,

Vēstis ir Sv. Jāņa ev.-lut. latviešu
draudzes izdevums.

kuri man atgādina par vietām un cilvēkiem, kuri
veidojuši manu dzīvi : manas mātes pankūkas,
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Mildatantes Komm’ Morgen wieder, Laimtantes

Bet varbūt daži pat negribētu atcerēties

saldskābmaize (par kuru viņa vienmēr žēlojās, ka

tādus nozīmīgus tautas ēdienus. Varbūt daudziem

nav izdevusies tik labi, bet kura patiesi bija tik garda,

tās vairs nav nozīmīgas atmiņas, jo dzīve tagad ir

ka tikai mazliet uzsmērēts sviests to darīja pilnīgi

pārāk laba un bagāta.

debešķīgu!). Bet tas ēdiens, pie kura manas atmiņas

rupjmaizi, kad vari izbaudīt Pusateri’s double crusted

visstingrāk saistītas ir - nometnes tauku maize –

gourmet stone ground organic sevengrain bread

rupjā maize, smērēta ar pārpalikušiem cepeša

made with natural spring water? Ar citiem vārdiem,

taukiem, kuros iemaisīti mazliet sakapāti cepti sīpoli.

kāpēc pieminēt nabadzīgo un vienkāršo pagātni,

Tauku maize un tēja ir man tāds personīgs

kad tava dzīve tagad ir tik laba un tik ērta?

sakraments, kas man atgādina, no kurienes esmu

Kāpēc pat gribētu ēst

Pļaujas svētku teksts no Vecās Derības

nācis, ar kuriem esmu šo dzīves ceļu kopīgi mērojis,

mums

atgādina,

ka

pateicība

iesākas

ar

un cik tāls ir bijis tas ceļš, kas mani vedis līdz šai

atminēšanos.

dienai.

ienākusi apsolītajā zemē, - pat tad, kad viņi bija

Pat tad, kad Israēlas tauta bija

Esmu pārliecināts, ka jums visiem ir tādi

sasnieguši labklājību un ērtību, pat tad viņi

ēdieni, tādas smaržas un garšas, kuras atmiņā paliek

nedrīkstēja aizmirst, no kurienes viņi ir nākuši un kas

un kļūst par dzīves staigāto ceļu atgādinājumiem,

viņi bijuši. Pāri visam, viņi nedrīkstēja aizmirst, ka

rādīdami mums kur esam bijuši un cik tālu Dievs ir

visi viņu ceļi ir bijuši Dieva vadīti. Apsolītā zeme un

mūs vadījis.

labklājīgā dzīve tur ir Dieva žēlastības apliecinājums,

Tādi ēdieni mums atgādina, kas mēs katrs
tiešām esam, un arī kas mēs esam kā tauta un
sabiedrība.

ne cilvēku pašu nopelns.
Bet

šis

teksts

uzstāda

neatbildētu

Gandrīz katra imigrantu sabiedrība,

jautājumu: vai cilvēki tiešām Dievam pateiksies? Vai

ieceļojot svešā zemē, ir centusies vispirms atdarināt

tad, kad viņi un mēs būsim ēduši un paēduši... tavs

savus ierastos ēdienus – sapulcēt ģimeni un savu

sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss,

tautu ap kopīgu galdu – reizēm simbolisku galdu,

kas tev vien pieder, būs vairojies, (8 :13)...vai tad

reizēm īstu galdu sabiedrības sarīkojumā. Dzimtās

atcerēsimies, kas bijām,...un kas mēs tiešām esam?

zemes garšas un smaržas drošināja, stiprināja un

Šis teksts arī paceļ otru alternatīvu, kas atrodas arī

vienoja. Tās varbūt darīja sadzīvi ar vietējiem reizēm

katra cilvēka sirdī : saņemt, izbaudīt un - aizmirst.

grūtu (atceraties, mūsu draudzes sākuma gados,

Alternatīvs atcerēšanai nav vienmēr tikai

slaveno Ziemsvētku tirdziņa kāpostu epizodu,

aizmiršana, bet vienaldzība un pašglaimojoša ilūzija.

Concord ielas baznīcā!).

„Lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To

Tāpēc es šaubos vai kādreiz kādam

Kungu, savu Dievu,” brīdina mūsu teksts, „bet turi

latvietim sushi kļūs par tādu nozīmīgu ēdienu, kas

Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus,,... Tad

atgādina viņam par savu īsto būtību, kas izraisa viņā

nesaki vis savā sirdī: mans spēks un manu roku

dvēseles dziļuma atmiņas, un liek viņa acu priekšā

stiprums ir man šo bagātību devis!(8 :17) Aizmiršanas

mīļu cilvēku tēlus.

alternatīvs ir dzīve, kurā Dieva pavēles un likumi ir
arī aizmirsti, un kurā cilvēks sevi un savas vajadzības
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uzskata kā noteicošās.

Ja aizmirstam pateikties

Dieva radījumi, kuriem ir jādzīvo saskaņā ar visu citu

Dievam, tad mums draud dzīve, kurā nav vajadzības

radību un kuriem pienākas savam Dievam pateikties

Dievam vai nevienam citam pateikties, jo ticam, ka

par Viņa labestību.

viss, kas mums ir - mums pienākas – jo domājam

Tāpēc šis senais mudinājums arvien mūs

esam paši to pelnījuši, vai ka tas viss vienkārši

tieši uzrunā un atgādina: neaizmirsti, kas tu esi –

pienākas mūsu dzīvei.

Tāda dzīve ir tad bez

Dieva radījums; piemini Dieva darbus tavā dzīvē – kā

atbildības un arī bieži vien bez mēra – cilvēks ņem

Viņš tevi ir vadījis un uzturējis; pateicies, jo tā tu

ko gribēdams, neievērodams, kas to viņam dod, vai

godini Dievu, un pagodini ari pats sevi.

cik tas ir tiešām maksājis citu pūlēs.

Āmen.

Šis senais teksts atstāj izvēli neatrisinātu:
vai mēs, cilvēki, atcerēsimies mūsu patieso attiecību
ar Dievu, vai to aizmirsīsim un padosimies mūsu
pašu iegribām un ilūzijām? Bībeles liecība vispār dod
iespaidu, ka Dieva ļaudis nekad pilnīgi neiemācījās
kā patiesi atcerēties Dieva žēlastības darbus un par
tiem pateikties ar atbildīgu dzīvi.
Mēs to varam redzēt dažās mūsdienu
dzīves iezīmēs: nekad cilvēces vēsturē nav bijuši

Nākamie dievkalpojumi..
2. novembrī - Visu Svēto svētdienā
11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu; kopīgs ar
Sv. Andreja draudzi.
Sv. Jāņa vokālais ansamblis dziedās:
 “Ņem manu sirdi, Žēlotāj”
 “Cik tīkami to soļi ir...” (no F. Mendelssohn
oratorio “St. Paul”)
 “Svēts ir” (Ilze Arne)
Pēc dievkalpojuma - kafijas galds un iepazīšana ar Sv.
Jāņa un Sv. Andreja draudzes padomēm.

lielāki panākumi agronomiju attīstībā un ražu
bagātībā, bet arvien miljoniem cilvēku pasaules
neattīstītās zemēs dzīvo badā, un tūkstošiem bērnu
mirst no bada katru stundu. Nekad cilvēces vēsturē
nav bijuši tādi panākumi medicīnā un ārstēšanā, bet
labklājības zemēs mēs arvien samaitājam savu
veselību ar junk food
pašbarošanu.

Mēs

un vispār ar bezmēra
izpostam

9. novembrī – Varoņu piemiņas diena
November 9 – Remembrance Sunday
10:45 svētdienas skola / Sunday
school
11:00 DIEVKALPOJUMS
un “Brīdis ar Bērniem”
12:30 iesvētes klase / Confirmation
class
Pēc dievkalpojuma būs kafijas galds.

bagātīgas

lauksaimniecības, lai tās pārklātu ar betonu un
16. novembrī 11:00 Latvijas valsts svētku
dievkalpojums kopīgs visai
Toronto latviešu sabiedrībai.

uzceltu negaumīgus iepirkšanās centrus, cieši
sabūvētu māju nodalījumus. Visumā mēs apejamies
ar Dieva doto dabu ne ar pateicību par tās
skaistumu un nepieciešamību cilvēciskai dzīvei, bet
ar nolūku, kā tā var tikt izmantota, lai apmierinātu

Pēc dievkalpojuma būs LNAK rīkots kafijas galds un
sekos svētku akts baznīcā.

mūsu sabiedrības arvien lielāku savtību.
Mēs, kā civilizācija, esam gan ienākuši Dieva
apsolītajā labklājības zemē, bet liekas ka, tāpat kā
sendienā, mēs neesam atcerējušies, kas esam –

23. novembrī – Mirušo piemiņas diena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu.
Dievkalpojumā Sv. Jāņa vokālais ansamblis dziedās
Gabriel Faure “Requiem”.
Pēc dievkalpojuma būs kafijas galds.
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10:45
11:00
12:45

30. novembrī – Adventa 1. svētdienā
Adventa vēstījums par Kristus nākšanu
pasaulē ir mums atklāts Dieva vārdā,
svētku dziesmās un dievgalda maizē un
vīnā!
svētdienas skola / Sunday school
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
Pēc dievkalpojuma būs kafijas galds.
iesvētes klase / Confirmation class

!

25. decembrī – Kristus
piedzimšanas svētki Christmas Day
11:00 DIEVKALPOJUMS
!
ar dievgaldu Worship (in
Latvian) with Communion

______________________________

NOVEMBRIS

7. decembrī – Adventa 2. svētdienā
December 7 – 2nd Sunday of Advent
11:00 "Es jums pasludinu lielu
prieku!" Svētdienas skolas
attēlojums par Jēzus
piedzimšanu!
Pēc dievkalpojuma būs eglīte
VISIEM BĒRNIEM!
11:00 "I bring you news of great
joy!" - The Sunday school
Christmas pageant.
After worship - a visit by Santa with gifts for ALL
CHILDREN!

14. decembrī – Adventa 3. svētdienā
11:00 DIEVKALPOJUMS ar
dievgaldu.
Pēc dievkalpojuma būs svētku gārduma
galds un karstvīns...un baznīcas eglītes
pušķošana!

20. decembrī plkst. 7:00pm
4. Adventa svētvakarā – Adventa vakarlūgšana
un Sv. Jāņa draudzes
vokālā ansambļa
Ziemsvētku koncerts

24. decembrī – Svētvakarā – Christmas Eve
3:30pm Svētvakara iedziedāšana –
Choral prelude
4:00pm - SVĒTVAKARA
DIEVKALPOJUMS
6:30pm Christmas Eve
Candlelight Worship with
communion (in English & Latvian)

“Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku...”
(vēst. ebr.12:1)
Novembris ir pilns piemiņu. Iesākam ar Visu Svēto
svētdienu, pieminot visus kristiešus, kas rādījuši
svētdzīves ceļu. Tad nākamā svētdienā pieminam
kaŗā kritušos, kas ziedojuši savu dzīvību, lai mēs
varētu dzīvot brīvībā. Latvijas Valsts svētkos
pieminam arī visus tos, kuri veidojuši latviešu tautu
un moderno valsti. Novembra beigās pieminam
visus pagājušā gadā mirušos un tos, kuru dzīves
arvien turām sirdī.
Novembrī pieminēsim viņus visus redzamā
veidā! Paņemiet līdz uz dievkalpojumiem (sākot 2.
novembrī) bildes, fotos, zīmējumus, piemiņas
objektus no cilvēkiem, kurus jūs pieminat šajā laikā.
Tos varat uzlikt uz izstādes plakātēm un galdiem
dievnamā. Novembŗa dievkalpojumos lai mums
visiem būtu “visapkārt liels pulks liecinieku.”
“Therefore, since we are surrounded by so great a
cloud of witnesses,...” (Hebrews 12:1)
November is a month of remembrances. We begin
with All Saints Sunday, remembering the faithful
who have shown us the way to true life. Then, on
Remembrance Sunday, we remember all who have
given their lives in war, so that we may live in
freedom. The following Sunday the Latvian
community celebrates Latvian independence and
those who founded and continue to develop the
modern nation of Latvia. At the end of November,
on Eternity Sunday, we remember those of our
community who have died during the past year, and
all whom we continue to treasure in our hearts.
During the Sundays of November, let’s
remember them all in a visible way! Beginning on
November 2nd, bring a picture, foto, drawing, or
souvenir of people whom you remember. There will
be display boards and tables in the church on which
you can place their pictures. In November during
worship, let us visibly remind ourselves that “we are
surrounded by so great a cloud of witnesses,...”
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ticu, ka kopīgi sastrādajot un piedaloties draudzes
dzīvē atradīsim jaunu kopēju ceļu, kas stiprinās
mūsu latvijas evanģeliski luterisko baznīcu.

Draudzes padome , 2014.g. 10. jūlijā
Pirmā rindā no kreisās: Visvaldis Golde, draudzes
priekšnieks Kārlis Jansons, prāv. emir. Dr. Fritz T.
Kristbergs, Gunta Reynolds.
Otrā rindā no kreisās: Sibilla Korule, Normunds
Goba, Maija Asaris, Māra Ķeniņš, Anda Johnston,
Pēteris Strazdiņš, Inta Gifford, Māra Jansons.
Iztrūkst: palīgmācītāja Dr. Anita Gaide, diakone Aina
Avotiņa.

PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Vasara ir pagājusi un rudens jau klāt. Saulaines
nometne izdevās labi, kā ari ‘Rudens svētki’
Saulainē. Lielu pateicibu visiem, kas tik cītīgi
strādāja, lai Saulainē mums labi klājās! Par to jūs
varat vairāk lasīt citur Vēstīs.
Skatoties uz priekšu, mūsu draudzes dzīvē
sagaidāmas lielas maiņas. Kā jau tika izziņots, ar šo
novembri bija paredzēts, ka Sv. Andreja draudze
pārnāks uz mūsu baznīcu, iesākot jaunu posmu
mūsu abu draudžu dzīvēs. Tomēr tākā Sv. Andreja
baznīcas pircējiem ir radušās grūtības pārdot savu
dievnamu, Sv. Andreja draudze paliks savā
dievnamā līdz jaunam gadam. Mēs turpinām
gatavoties uzņemt Sv. Andreja draudzi un mēs
būsim „divas draudzes vienā mājā-dievnamā”.
Bijušā svētdienas skolas klase, blakus ziemeļu
trepēm, tiks pārvērsta par Sv. Andreja draudzes
administrācijas biroja telpu. Abi draudzes mācītāji
sastrādasies, vadot kopējus dievkalpojumus un
rūpējoties pa abu draudžu garīgo dzīvi. Pašlaik mūsu
Padome,
ar
advokāta
padomu,
izstrādā
„sastrādāšanās” līgumu, jo draudzes neapvienojās,
bet tuvi sastrādāsies visās nozarēs. Saprotams,
katrai draudzei ir savas ieražas un tradīcījas, bet es

Šoruden notiek LELBA XIV sinode Milvokos, ASV, no
24. līdz 26. oktobrim. Mūsu draudzi pārstāvēs trīs
laju delegāti un prāv. em. Dr. F.T. Kristbergs. Šī ir
svarīga sinode, jo tai ievēlēs jaunu Pārvaldes
priekšnieku vai priekšnieci un LELBA Padomi. Ja
interesē varat vairāk uzzināt LELBA mājas lapa:
www.LELBA.org. Ir nozīmīgi, ka šinī sinodē pēdējo
reizi LELBĀL archibiskapa amatā piedalīsies E.
Rozītis jo viņa termiņš izbeidzas šo ruden. Jaunā
archibiskapa vēlešanas pašlaik notiek, un mēs varam
sagaidīt rezultātus pēc 15. oktobra, kad balsis būs
saskaitītas. Ir trīs kandidāti; mūsu mācītājs, prāv.
em.Dr. F.T. Kristbergs, LELBA pārvaldes priekšniece
un prāveste Lauma Zušēvica, un LELBĀL sekretārs
un Lielbritānijas prāvests Andris Abakuks.
Skatoties tālāk uz priekšu, kā jau zināms, mūsu
mācītājs prāv. em. Dr. F.T. Kristbergs ies penzījā ar
2015.g. 1. jūliju pēc 30. gadu kalpošanas Sv. Jāņa
draudzē. Mūsu draudzes padome draudzes
priekšnieka vietnieces Guntas Reynolds vadībā ir
sastādīta mācītāja meklēšanas komiteju. Komiteja
pašlaik organizējas un tad sāks izmeklēšanas
darbus.
Šī ir laba iespēja draudzei apskatīt, ko mēs gribam
nākotnē. Padomes vadībā mēs drīzumā sarīkosim
pārrunas kādā svētdienā - pēc dievkalpojuma - pie
kafījas. Es ceru, ka daudzi draudzes locekļi
piedalīsies, izsakot savas domas, idejas un vēlmes,
kā mūsu draudze varētu kalpot Dievam nākamos 10
vai 20 gados.
Beidzot, es gribu ziņot, ka jūlijā draudzes ilggadīgā
padomes locekle, priekšniece un bijušā dāmu
komitejas darbiniece un priekšniece Valda Kaliņa
atkāpās no visiem amatiem. Valda ir pārcēlusies uz
dzīvi uz Picton, Prince Edward County, kādus 250
km uz austrumiem no Toronto. Lielais attālums it
sevišķi ziemā atturēs viņu turpināt aktīvi strādāt
draudzē. Sirsnīgs paldies Valdai pa lielo darbu, ko
viņa ir veikusi draudzes labā.
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Kārlis A. Jansons

Sv. Jāņa draudzes mūziķi XIV Latviešu Dziesmu
Svētkos Kanadā
Sv. Jāņa draudzes koris darbojās kopš 1958. gada,
tajos gados Jāņa Baruša vadībā, un pirmo reizi
piedalījās Kanadas dziesmu svētkos 1961. gadā,
Kanadas trešos svētkos.
50 + gadus vēlāk, Sv. Jāņa draudzes koristi turpināja
aktīvi piedalīties XIV dziesmu svētkos, (laikam ne tie
paši dziedātāji!), 2014. g. jūlijā Hamiltonā, dabīgi
garīgā koncertā, bet arī kopkorī, draudzes
īpašumam Saulaine arī ierodoties svētkos. Kora
dibinātājs Barušs pats bija svētkos, garīgam korim
izpildot viņa Alleluia, bet kora vadības pēctecējai
Brigitai Alkai arī uzņemoties lielu lomu svētkos.
Blakus Ansambļa aktīvās vokālās darbības svētkos,
Sv. Jāņa draudzes mūziķi arī trīs gadus dienēja
rīkotāju lokā: mūzikas nozarē kalpoja Laura Adlere,
Brigita Alka, Arturs Jansons, Gunta Reynolds un
komitejas priekšsēdis Juris Ķeniņš. Brigita uzņēmās
garīgā koncerta māksliniecisko vadību un Brigita un
Juris arī diriģēja kopkorus: Brigita garīgā un kopkora
koncertos, Juris kopkorī, un tautas deju
lieluzvedumā. Arturs uzņēmās atbildību par
kamermūzikas/operas koncertu, Laura viesu kora
Sonores koncertā, un Gunta adminstratīvos
pienākumus garīgā koncertā, (kur ērģeles spēlēja
māc. Anita Gaide).
foto:Jānis Tannis
Rajona
mēģinājumi
garīgam
koncertam
Toronto un
apkārtnes
dziedātājiem
notika Sv. Jāņa
draudzes telpas,
Brigitas Alkas
vadībā, kopkorim
arī pulcējoties
lejas zālē jūnija

Kanadas ierakstu balvu Juno laureāts, dabīgi
dziesmu svētku mūzikas komiteja lūdz šim
apdāvinātam, galvenokārt jazz mūziķim, radīt
jaundarbu kamermūzikas koncertam. Rezultāts:
Nottawasaga kameransamblim, komponistam
paskaidrojot, ka līdz šai dienai paliek siltas atmiņas
no bērnībā pavadītām vasarām vecvecāku vasarnīcā
Saulainē. Skaņdarbā ir sadzirdamas visādas
Saulaines ainas: klintis, bērzi, upe, pat māla
stabulītes kuras greznoja vasarnīcas palodzi,
komponistam arī ieliekot īsu frāzi no vectēva mīļākā
korāļa Ved mani, Dievs.
Svētki saņēma dzīvas atsauksmes visos mūzikas
nozares sarīkojumos, gan no klausītājiem, gan
presē, gan "on line", atsauksmes kuras ir pelnijušas
visi minētie Sv Jāņa draudzes līdzstrādnieki. Bravo
un paldies visiem!
- J. Ķeniņš

ANSAMBLIS
Pēc veiksmīgi pavadītiem Kanadas Dziesmu
svēktiem, Hamiltonā, Ansamblis atsāka darbību
augusta otrā nedeļā, gatavojoties uz rudens un
ziemas sezonas dziedāšanu. Ar prieku sveicam
dziedātājus no Sv. Andreja draudzes, kas kuplina
skaņu dziedot dziesmas Dievam par godu.
Gatavojamies piedalīties dievkalpojumos - Pļauja
svētkos, mirušo piemiņas dienā un Ziemsvētkos.
Ziemsvētku ieskaņas koncerts “Lessons and Carols”
būs sestdien, 20 decembrī.
Vienmēr gaidām jaunus dziedātājus.
Pieteikties lūdzu pie Brigitas Alks 716.834.4780;
brigitaalks@hotmail.com ; vai Guntas Reynolds 416
.602 .7176; vanadze@hotmail.com
CDs pārdošanai - Mākslinieki no Latvijas un Kanadas
Jauniešu koris “Balsis”, diriģents Ints Tetrovskis G.F. Handels “Meseja”
Shimkus Vestards-klavieres - Interview with
Beethoven

kopmēģinājumam.
Bet neapšaubami unikālākā Sv. Jāņa draudzes
līdzdalība dziesmu svētkos notika kamermūzikas
koncertā. Jau vairākus gadus, Ansambļa koncertos,
kur piedalās instrumentālisti, kontrabasa
pienākumus izcili izpilda Toronto universitātes
mūzikas fakultātes docents Andrew Downing,
profesora Alekša Dreimaņa mazdēls. Vairāku

Lucīja Garuta - Kvēlot, liesmot,sadegt
Sergejs Jēgers - Ave Musica; Duende (ar Artis
Gāga) ; Sinfonijetta Riga (ar Raimonds Tiguls)
Māris Sirmais - Dziesmiņas remdējas
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Sandra Mogensen - Piano music of Edvard Grieg
Vilma Indra Vītols un Dzintra Erliha - Bridges Across
the Seas
Cena $10. Lūdzu griesties pie Guntas Reynolds, ja
vēlaties iegādāties kādu no šiem diskiem.
- G. Reynolds

PĒRMINDERI

Pašlaik esam astoņi
pērminderi, sadalīti četrās
grupās. Katra grupa kalpo
dievkalpojumos reiz pa
mēnesi. Darbs patiešām
nav grūts – sagaidām
dievlūdzējus baznīcā,
izdalām dievkalpojuma
lapiņas, aizdedzam sveces, sagatavojam dievgalda
traukus, saskaitām kolekti.
Vienmēr gaidām jaunus palīgus. Varat pieteikties
pie mācītāja vai draudzes birojā (416.921.3327).
- G. Ezers

on the theme “Jesus Said to Them: Do You Know
What I Have Done to You? “(John 13: 12)
Our church is the venue for the ecumenical service
this year and there are many tasks that need doing
before that time. To participate in the organization of
the “ Day of Prayer” at St. John’s please contact the
church office (416.921.3327) with a message for Sibilla
Korulis or Daina Wilkinson.
(Plašāks raksts bija 2014. g.marta mēneša ‘Vēstīs’. /
A longer article appeared in the church newletter
‘Vēstis’ in March.)
S. Korule
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sv. Jāņa draudzes aprūpes grupa vēlas
uzzināt mūsu draudzes locekļu vajadzības.
Lūdzu dariet mums zināmu, kad jūs jeb kāds
ģimenes loceklis esat slimnīcā jeb aprūpes
namā un vēlaties apciemojumu. Lūdzu to
paziņojiet baznīcas kancelejā:
416.921.3327. Paldies!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LŪGUMS / A REQUEST
Katru gadu marta pirmā
piektdienā plašā mērogā tiek
noturēti
dievkalpojumi
‘Pasaules Lūgšanas Dienas’
ietvaros,
ko
koordinē
Kanadas kristiešu šieviešu
oikūmeniskā apvienība (WICCC). Šajā dienā draudžu
locekļi arī no mūsu rajona
baznīcām (Churches-on-the-Hill) sanāk kādā
nozīmētā dievnamā. 2015. gadā piektdien 6.martā
pienāks
Jāņa
draudzes
kārta
uzņemties
organizatoriskos pienākumus.

JŪSU IEVĒRĪBAI / PLEASE NOTE
Ja Jūs vēlaties izmantot baznīcas liftu, lai nokļūtu
dievnama līmenī, vai arī lejas stāvā, tad skatieties
aiz/uz staba pie lifta ārējām durvīm.
Nospiežot pogu, atvērsies stikla durvis, kas ved uz
lifta telpu.
If you wish to use the church’s elevator press the
accessibility button on the post in front of the glass
doors of the elevator vestibule.

Drīz sāksies šī pienākuma izkārtošanas posms un ir
vajadzīgi
palīgi
priekšdarbu
veikšanai
dievkalpojuma norises, drukas darbiem, kafijas
galdam pēc dievkalpojuma, u.c. Sirsnīgi aicinām
pieteikties palīgus šo darbiņu veikšanai zvanot uz
baznīcas biroju (416.921.3327) atstājot ziņu Sibillai
Korulei vai Dainai Wilkinson.
The “World Day of Prayer” Service on Friday, March
6, 2015 will be written by the women of the Bahamas
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Iesvētes
klase
2014-2015.
Iesvētes klases programma
2014.-2015. gadā iesāksies
septembrī.Iesvētes apmācība
Sv. Jāņa draudzē ir 2 gadu
programma; jaunieši, kas iesāk
iesvētes klasi 2014. gada
septembrī, tiks iesvētīti 2016.
gada pavasarī. Jaunieši kuŗi
vēlas iestāties iesvētes klases
programmā, ir lūgti pieteikties
baznīcas birojā 416-921-3327 vai pie prāv. Dr.
Kristberga cik drīz vien iespējams.
Confirmation class 2014-2015. The 2014-2015
confirmation class begins with registration in
September and the first class on October 26.
Confirmation at St. John’s is a two year programme;
those beginning in September 2014 will be confirmed
in the Spring of 2016. We invite all who wish to be
confirmed to contact Rev. Dr. Kristbergs at 416-5759268 or call the church office at 416-921-3327 as soon
as possible.

LŪDZAM E-PASTA ADRESES
Lūdzi nododiet jūsu e-pasta
adresi baznīcas birojā, lai
varam draudzes “Vestis” un
citas draudzes ziņas izsūtīt
elektroniska veidā un tā
ietaupīt
lielus
pasta
izdevumus.
Jūsu e-pasta
adrese tiks lietota tikai draudzes vajadzībās
sazinoties ar jums un to nedosim nevienai citai
organizācijai vai personai bēz jūsu atļaujas!
Please send us your e-mail address! It will help us to
better inform you of events at St. John’s and will
dramatically reduce our mailing expenses! Your email address will be used only for church
communication with you and will not be given to any
other organization without your express consent.

KAPU SVĒTKI 7. SEPTEMBRĪ

____________________________________

___________________________________________

DRAUDZES KASIERIS ATGĀDINA
Pārskatot draudzes locekļu ziedojumus
draudzei kasiers konstatē, ka it īpaši līdz šim
ir ienācis ļoti maz. Tādēļ aicina tos draudzes
locekļus, kas šinī gadā vēl nebūtu savu
pienākumu izpildījuši to darīt iespējami
drīzākā laikā, neatliekot uz gada beigām.
Gribu atgādināt, ka var saņemt kolektes un speciālu
ziedojumu aploksnes pie pērminderu galda
dievkalpojuma laikā. Varat arī paņemt pāris līdz uz
mājām, lai tās būtu izpildītas nākamam
dievkalpojumam. Šīs aploksnes ir speciāli domatas
ārkārtējiem ziedojumiem kādam īpašam mērķim un
īpaši lielākiem kolektes ziedojumiem (sākot ar
$10.00). Aploksnes ziedojumi un kolektes tiks
pieskaitīti Jūsu gada kopziedojumam, par kuŗu tiks
izrakstīta nodokļu atlaides kvīte nākamgada janvārī.
Šīs aploksnes nav domātas draudzes nodevām. Lai
šo varētu izkārtot, ir nepieciešams uzrakstīt
ziedotāja vārdu, ziedoto summu un, ja ziedotājs nav
draudzes loceklis, arī ziedotāja adresi.

GARĪGO GRĀMATU BIBLIOTĒKA
Varbūt ka nebūsiet ievērojuši, ka mūsu baznīcas mazā lejas zālē jau vairāk nekā desmit gadus atrodas
garīgu grāmatu bibliotēka abās (latviešu un angļu) valodās.
Grāmatas var aizņemties „uz goda vārda”, parakstoties klātpieliktā burtnīcā. Lūdzu paskatieties (dažiem skapjiem jāpaver durvis) – tur atradīsiet daudzas vērtīgas grāmatas par kristīgu dzīvi, dzīves
problēmām, teoloģijas jautājumiem, bībeles vēsturi u.c.
Māris Lūsis
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SV. JĀŅA DRAUDZES LABVĒLĪGĀ ELEKTRONISKO APARATŪRU VĀKŠANAS AKCIJA
Jā, mums ikkatram mājās kaut kur “noglabāts” kāds novecojis un vairs nederīgs elektronisks aparāts, kas kādā stūri
stāv nelietots. Nezinām ko ar to darīt. Vai mest ārā, varbūt tas kādreiz būs vajadzīgs? Bet, taisnību sakot, mēs
nezinām, kā no tā tikt vaļā.
Nu ir radusies īstā iespēja lietu izkārtot. Sv. Jāņa Draudzei ir pieteicies uzņēmējs ,kurš piedāvā aizvest savāktos
elektroniskos aparātus uz “recycling” firmu, kas samaksā par atvesto mantu un tad šis uzņēmējs atziedos Draudzei
50% no iegūtiem līdzekļiem.
Tātad, Jūs tiekat vaļā no saviem elektroniskiem “dārgakmeņiem” un Draudzei ir labvēlīgs ziedojums.
Elektroniskie aparāti kas būtu vācāmi ir: computers, keyboards, cables, mouse, routers, cell phones, old telephones,
TVs, radios, tape machines, CD/DVD players, air conditioners, dehumidifiers, toaster ovens, microwave ovens,
electronic coffee makers, metal fans un citi līdzīgi aparāti.
Jauno gadu sākot .... 2015. g. janvārī lidz mēneša beigām - lūdzam atvest ieteiktos aparātus uz Sv. Jāņa baznīcu
darbdienās starp 9:00 un 16:00 .

ST. JOHN’S CHURCH ELECTRONIC EQUIPMENT RECYCLING FUNDRAISER
Yes, we all have obsolete and no longer useful electronic equipment that is safely hidden in some corner of the
house. We don’t know what to do with it. Do we throw it out, maybe one day we might need to use it? But, in all
honesty, we don’t know how to get rid of it!
Well, now, a great opportunity has presented itself. A contractor has made an offer to St. John’s Church to take the
collected electronic equipment to a recycling company that pays for the received goods, and then the contractor
donates 50% of the funds generated back to the Church.
So, you get rid of your electronic “gems” and the Church benefits from the funds raised.
Electronic equipment that could be donated for recycling are: computers, keyboards, cables, mouse, routers, cell
phones, old telephones, TVs, radios, tape machines, CD/DVD players, air conditioners, dehumidifiers, toaster ovens,
microwave ovens, electronic coffee makers, metal fans and other similar items.
Starting the new year ..... from the beginning of January 2015 to the end of the month - we ask that you bring any
of the above items that you no longer need to St. John’s Church weekdays between 9:00 a.m. and 4:00 p.m.

SIGN UP TO BE A READER AT EITHER THE ENGLISH SERVICE OR THE LATVIAN SERVICE
Paldies par piedalīšanos dievkalpojumos ar lasījumiem! Vēl meklēju jaunus lasītājus.
Lūdzu piesakaties, jo tā varat vairāk iesaistīties kalpošanā Dievam un līdzcilvēkiem.
Ikviens var pieteikties, ja to vēlas!
Diakone Aina Avotiņa
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Some wonderful highlights of September 14th 2014.
Saulaine’s 14th Rudens Svētki un Mākslas Izstāde!
7 brilliant Women Artists: Carolyn Jankovskis, Maira Krastiņš,
Ināra Matiss, Tija Matiss, Inga Pattersons, Ilze Pavasars, Māra
Strazdiņš. Māra Rāviņš opened the show. We had 200 visitors at
Saulaine this year.
A delicious bounty of Organic
Vegetables was available from our
neighbours Moondance Organic
Farms in Utopia.

A delicious lunch
was prepared by
Meta Bāze.
The Lucky Draw
items and Guntis Tannis kept many people
spellbound.

The bookstore had many visitors and is always a
draw to Saulaine - thanks to Kristīne Stivriņš.
Thanks to her also for her article in Latvija
Amerikā - it really helped draw in the crowds; as
did Ellyn Lūsis’ beautiful flyer (like bees to
honey).
People enjoyed the coffee and pastries upon
arrival. The Church Service by Dean Rev. Dr. FT Kristbergs was the best way to begin our 14th
Annual Saulaine Rudens Svētki un Mākslas Izstāde.
We would like to thank the many many volunteers, helpers and those who donated items for
The Lucky Draw - they made this year’s event spectacular.
Paldies,
E. Sebris
(visi foto Brian Johnston)
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VASARAS PRIEKI
Šī gada Saulaines bērnu nometne ilga trīs nedēļas no 13. jūlija līdz 3. augustam.
Nometni apmeklēja vairāk kā 50 bērni, daži palika vienu nedēļu, daži divas, bet
lielākā daļa berni palika visas trīs nedēļas. Nometņotāji piedalijās visādās intresantās
nodarbībās, baudija dabu Saulaines mežos un pļavās un peldējas un brauca ar
tubām pa skaisto upi.
Katru nedēļu notika svecīšu dievkalpojumi trešdienas vakaros. Tos vadīja Māris Lūsis
un Renāta Wust. Nometni atklāja Mācitāja Anita Gaide, un dievkalpojumus vadīja Daina Kalniņa un Mācitāja
Anita Gaide. Visi sēdeja blakus dīķim zem lielās kļavas. Sidrabene bija mūsu ciemiņi vienā no tām svetdienām.
Šovasar mums bija vienreizēji vadītāji.Varēja tiešām just stipru positīvu atmosfēru! Galvenie vadītāji bija Kārlis
Hawkins , Julia Kaņķis un Pēteris Aveniņš. Pēteris strādāja kā galvenias glābējs pie peldētavas visas trīs nedēļas,
kā medics pirmās divas, un kā galvenais vaditājs trešā nedēļā. Henrijs Gussarovs bija mediķis trešā nedēļā.
Vadītāji bija Calvin Zacs, Constantīne Mashin, Lisa Hawkins, Zoe Guillet, Ines Valente un Sabrīna Tarsitano. CIT
bija Alison Snelling-Fisher, Zoe Tilups un Lauren McDade. Saulaines nometnes bērniem ir ļoti labs ēdiens
pateicoties galvenam pavārim Ēricam Zacs kā arī Metai Bāzei, Pēterim Mashinam un Toms un Ellyn Lūšiem.
Virtuvē arī strādāja Jacob Lauzis, Soleil Patterson, Orel Lavine un Nick Mashin. Kā saimnieku palīgi mums
strādāja Nick Sydor un David Kankis. Putnu Salu vadija Lisa Wust un Renāta Wust. Vadītāja bija Cassandra Dodds
un tad parējie vadītāji veica pagriezienus vadīt mazos putniņus kā vajadzēja.
Šo vasaru 12 bērni priecājās Saulaines Putnu Salā. Cik jauki mēs pavadījām saulainas dienas nometnē! Gājām
sirojumos – augšā un lejā pa klintīm upes krastos, skrējām lejā pa smilšu kalnu, meklējām kukaiņus un
klausījāmies putnu čivināšanā. Viss lielākie prieki bija dīķa malā, kad varējām ķert pilnas rokas ar mazām
vardītēm.
Mācījāmies cept un vārīt. Saimnieks Ēriks atveda mums lielu kuli virziņkāpostu (kale), kuŗus sacepām un visiem
nometņotājiem piedāvājām. Cepām ari “muffins” un dželo un pudiņu, kas visiem ļoti garšoja.
Pēc pusdienām pavadījām laiku pludmalē, kur rakām bedres smiltīs un plunčājāmies upē. Mācījāmies arī jaunas
dziesmas, gleznojām, veidojām, nomierinājāmies yoga stundā, sadarbojāmies viens ar otru un ieguvām jaunus
draugus.
Saulaines nometņotāji pirmajā nedēļā bija aizņemti ar visādām tradicionālām nodarbībām. Viņi pavadīja laiku ar
visādu veidu sportiem, viņi specialistu vadībā gatavoja rokdarbus, peldējās Saulaines upē, gāja sirojumos un
šķēršļu gājienos, kā ari pērās Saulaines pirtī lai tīri nomazgātos. Pie tam, pirmā nedēļa ir mūsu oficiālā teātru
nedēļa. Teātris Saulaines bērnu vasaras nometnē nu jau kļuvis par tradīciju. Jau sesto gadu pēc kārtas, pirmās
nometnes nedēļas beigās tiek uzvesta, kaut arī ne gluži oriģinālā formātā, kāda no mūsu latviešu klasiķu lugām
kopa ar mūsu rotaļām, dziesmām un tēmām lai bērni un viņu vecāki labāk saprastu latviešu kultūru jautrā un
inspirējošā veidā. Šogad tā bija Annas Brigaderes “Sprīdītis”. Kā citās izrādēs, Raiņa “Zelta zirgs” un pagājušo
vasaru Brigaderes “Lolitas brīnumputns”, režiju vadīja MariaThorburn. MariaThorburnas sagatavoto mūziku, kā
arvien, vadīja Alberts Vītols. Te jāpiemin, ka šoreiz bez Alberta piedalījās vesels trīs puišu ansamblis, Pēteris
Aveniņš, Kārlis Hawkins un Jacob Lauzis. Milža kostīmu un citas rekvizītes gatavoja Constantins un Niki Mashins.
Kā arī paši nometņotāji.
Tā kā izrādē piedalās visi nometnes bērni un daudziem no viņiem latviešu valoda ir trūcīga vai to vispār neprot,
luga tiek rediģēta attiecīgi bērnu sastāvam un spējām. Šoreiz nolēma ka lugu uzvedīs angļu valodā, Ženijas
Vītolas tulkojumā, Marijai Thorburn pielāgojot un rakstot jaunus tekstus pēc vajadzības. Tā latviešu kultūra kļūst
pieietama plašākai sabiedrībai, ne tikai arvien vairāk sarūkošajai latviešu sabiedrībai svešumā. Dejas un rotaļas
skaisti un maģiski horeogrāfēja, kā vienmēr, moderno un akrodejotāja Jūlija Kaņķis. Galvenās lomas tēloja
sekojošie bērni: Sprīdītis - Alastair Thorburn-Vītols (kas arī skaisti dziedāja vairākas solo dziesmas), Vilnis Bāze un
RoseMaloney, Vecmāte–TiānaTore, Princese – Hana Cook, Ragana un Karaliene – Simona un Amanda Gaides,
Lienīte – Signija Tannis, Milzis – Constantin un Nik Mashin, Teicējs - CharlesMilneun vēl citi. Naktstauriņu un
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visādu mazu bērnu lomas izpildīja mūsu pašu Putniņi, Lisa Williams-Wust un Renātes Wust vadībā. Suflieres un
skatuves vadītāja amatus teiksmīgi izpildīja AlisonSnelling.
Šoreiz, atšķirīgi no citām vasarām, uzvedums notika Saulšķūnī, padarot to teatrālāku. Sākotnēji bija paredzēts
“Sprīdīti”, kā jau ierasts, izrādīt pie ugunskura, dīķa malā. Bet pateicoties barga laika prognozei, pēdējā brīdī
nolēma neriskēt un pārnesa visu, jau uzstādīto skatuves iekārtu un rekvizītes uz Saulšķūni. Trīskāršs darbs –
uzstādīt – nojaukt – uzstādīt atkal. Tur liels paldies pienākas Artūram Lauzim kopā ar Dāvidu Kaņķī un Nicki
Sydor kā arī bērnu vecākiem par palīdzēšanu. Paldies arī Sebru ģimenei par pašaizliedzīgo palīdzību. Tā,
pateicoties neparastiem apstākļiem, Saulšķūnis kļuva īsts teātris ar īstu skatuvi un skatuves iekārtu.
Zāle bija pilna, ieskaitot Sidrabenes bērnus un vadītājus kuri bija atbraukuši ciemos, un uzvedumu saņēma ar
vētrainiem aplausiem! Noslēgumā, par cik lietus nebija materializējies, visi nogāja pie ugunskura un rokās
sadevušies nodziedāja “Daugav’ abas malas” un “Aijā, žūžū…”. Nez kā būtu bijis, ja spītējot prognozei izrāde
būtu notikusi pie ugunskura, varbūt lītu? Pēc tam visi vēl pakavējās lielajā mājā pie bagātīgi klāta
atspirdzinājumu galda – paldies Saulaines dvēselei, Kristīnei Stivriņai par mielasta gādāšanu!
Nometnes otrās un trešās nedēļās mēs turpinājām nometņotājus mudināt lai tie pavadītu cik vien daudz laiku
iespējams ārā - rīta vingrošanu, ēšanu, zīmēšanu un protams arī peldēšanu skaistajā Notavasāgas upē. Lietainās
dienās jaunākie bērni ķēra krupīšus, un citi noturēja mēģinājumus “Saulainei ir talants” izrādei, t.i. bērni paši
gatavoja mākslinieciskus priekšnesumus pašu baudīšanai. Katru vasaru šis vakars ir liels “hīts” jo bērni viens
otru mudina lai uz skatuves uzstātos un tā nometņotāji, arī tādi kuri reti vai nekad nav uz skatuves uzstājušies,
var ar saviem talantiem visus iepriecināt. Tāpēc ka Saulainē dzīvojam it kā būtu liela ģimene un mēs viens otru
mudinām, daudzi bērni sevīs atklājlielu varonību un uzstājas ar tādiem priekšnesumiem ko skolā nekad nedarītu
un tā, ik vasaru, mūsu draugu starpā mēs atrodam jaunus talantus!
Pirms vairākiem gadiem atsākām pirts vakarus bet no jauna, “yoga” stundas. Katru nedēļu mazās grupiņās bērni
jūsmoja par iespēju mācīties “yoga” un pēc tam pērties Saulaines pirtī kā veci letiņi to darīja. Šīs nodarbības
atbalsta divus no nometnes mērķiem – būt veselīgiem un priecīgiem!
Kā kuro gadu, un pēc laiku apstākļiem, nometņotāji dodas uz Vasāgas pludmali. Šovasar mums iznāca tur
plunčāties un spēlēties tikai vienu reizi, bet prieku bija divu dienu daudzumā! Kaut gan tur pavadījām veselu
dienu un kaut vai diena ir mākoņaina, pēc tam ik nometņotājamsirdīs paliek jaukas atmiņas. Mājās braucot mēs
apstājāmies Thorntonā lai uzēstu slaveno saldējumu - šī ir vienīgā reize vasarā kad mēs ēdam saldo ēdienu pirms
vakariņām!
Mākslas nodarbībās pirmā nedēļā Elviga Sebris mācija
nometņotajiem keramiku, un bērni taisīja tepiķus ( rughooking ) Lesley Fisher vadībā. Aina Tilups rādija bērniem kā
krāsot vilnu ar dabīgam augu vielām un viņi arī veidoja puķu
un lapu nospiedumus uz kokvilnu sitot tos ar
akmeņiem(Hapa-zome). Otrā nedēļā bērni strādāja ar
cementu un ar lielām dadžu lapām izveidoja skaistas bļodas
un sķīvus. Tās bija domātas lietot dārzā putnu vai
burunduka ēšanai. Lietojot paškrāsoto vilnu, bērni to vērpa
Elizabeth-Anne Kukurs vadībā. Un tad nometņotāji ar to
dziju adija un tamboreja! Paldies Rasmai Gaidei, Astrīdai
Ezergailei, Carolinai Jankovskis un Maria Thornburn kuras
palīdzēja ar adīšanu. Atradam skaistu vietu mežā kur aug
tikai priedes un tur visa zeme ir nobiruse ar veselu pēdu priežu skujām. Divas dienas berni pārveidoja to mežu ar
interesantam zaru, mizu un skuju skulpturam! Bērni uztaisija zīmulus un pastelus Viņi izboreja zaros caurumus
un tur ielīmeja oglekļa rod vai ieleja izkusušus pastelus. Šie paštaisitie rakstamie bija visādās īpatnejās formas. Šī
gada laivu sacīkste bija sadalīta astoņās komandās. Katrai komandai bija jāizveido “ūdens pūķi” no augu lapām
un dabīgiem matriāliem. Bērni skrēja tiem līdzi gar upes malu.
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Liels paldies Milnu ģimenei kas dāsni ziedoja
naudu. Liels paldies Stivrinu fondam kas
samaksāja autobusu uz Georgian Bay un Annai
un Jānim Tilups kas samaksaja visiem saldējumu
pēc tam. Liels paldies Gopera fondam
un Daugavas Vanagiem kas atkal dāsni ziedoja
naudu. Prasijam ziedojumus lai nopirkt
keramikas plāksnes veltni un Rasma Suchovs un
Eddie O’Brien noziedoja lielu zumu. Kopā ar
ziedojumu no Kristīnas Stivriņas mēs to varam
tagad nopirkt.
Paldies Anitai Tannei kas palidzeja ka nometnes
arsts ka vajadzeja. Paldies Armandam Sebrim
kas vadija kino vakarus un ari palidzēja kur tik
vajadzēja.
Liels paldies Natālijai Tannei kas palīdzēja Kārlim iemācīt bērniem kā cept pīrāgus. Turpināsim katru gadu ar
Latvisku "kulināras mākslas" programu! Vai kāds māka taisīt sklandraušus?
Bez pieminētiem darbiniekiem ir vēl ļoti
daudzi kam pienākās pateicība.
Bija laba vasara jo visi priekā teica " Saulainē
mums labi klājas! "

Saulaines nometnes komiteja ( Aina Tilups,
Elviga Sebris, Ruta Lauzis, Lisa Wust, Ellyn
Lūsis, Cynthia Kroderis, Alberts Vītols, Maria
Thorburn ) un Renāta Wust.

BIBLE STUDY
The spirituality and faith discussion group began the new season October 19 th, resuming our exploration of St.
Paul’s letter to the Romans, and reviewing the movie ‘Babette’s Feast’ as a parable of Grace. We have covered
the first six chapters of Romans, review of which would be beneficial to catch up.
Martin Luther extolled this letter by St. Paul, our greatest Christian theologian: “This letter is truly the most
important piece in the New Testament. It is purest Gospel. It is well worth a Christian's while not only to
memorize it word for word but also to occupy himself with it daily, as though it were the daily bread of the soul.
It is impossible to read or to meditate on this letter too much or too well. The more one deals with it, the more
precious it becomes and the better it tastes.”
We may therefore hope that this study may reward and restore us and enable us to grow in faith in an uncertain
world. All are welcome.
Larry Gifford

Vēstis 127 – 2014.g. rudenī

Mūsu māsu draudzes 2: UMURGA

Umurga senatnē ietilpusi
lībiešu zemē Metsepolē jeb Mežu
zemē. Pirmo reizi tā rakstos
pieminēta jau ap 1400. gadu,
senais nosaukums – Ubenorma.
Precīzas informācijas par
to, kad celta Umurgas baznīca
nav. Ir doma, ka pirmais Umurgas dievnams būvēts vienlaikus ar
Vainižu pili - 1349.gadā un pirmās baznīcas pamati atradušies
Vainižu muižas vietā - kādreizējā lībiešu
pilskalnā. Umurgas draudze senajos rakstos
atrodama jau 14.gs., kad 1385.g. minēts
Umurgas mācītājs Arnolds Koopmanis.
Varētu arī būt, ka katoļu Sv. Marijas baznīca celta aptuveni 15.
gadsimta beigās pašreizejā ēkas vietā. Kaut vēlāko laiku pārbūves, it
sevišķi 1859. gadā, pilnīgi izmainījušas dievnama ārējo izskatu, tomēr
šodienas Umurgas draudzi uz dievkalpojumiem vēl joprojām aicina
meistara Hansa Meijera 1586. gadā lietais
zvans.
Savu četrusimto dzimšanas dienu
Umurgas Sv. Marijas baznīca svinēja 1896.gadā. Pie šāda fakta
acīmredzot bija nonācis bijušais draudzes mācītājs Heinrihs
Eduards fon Hiršheids, kad jubilejas gadā baznīcā tika atklāta
marmora piemiņas plāksne.
Reformācijas laikā baznīca kļuva par luterāņu draudzes
īpašumu. 19.gs. otrajā pusē par mācītāju strādājis rakstnieks un
pirmo latviešu dziesmu svētku organizētājs J. Neikens. Padomju
varasgados baznīca zaudēja savu iesvētības vārdu.
2006. gada pavasarī tikai aizsākta ērģeļu restaurācija.
Tas ir ievērojams notikums, jo Umurgas ērģeles
ir valsts aizsardzībā un vienīgās, kur saglabājies līdz šim
zināmais to būvētāja Augusta Martina paraksts - August
Martin
in Riga,
kas
ir
visgrezn
ākais zināmais Martina uzraksts.
Umurgas baznīca ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Tajā esošā 18.gs.2.pusē
darinātā kancele un altāris, kā arī sakrālie
priekšmeti atrodas valsts aizsardzībā kā valsts
nozīmes mākslas pieminekļi.
Cēsu ielā 12, Umurgā, Umurgas pag.,
Limbažu raj., LV4004 www.umurgasbaznica.lv
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DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Jau pienācis ceturtais gada posms – rudens. Ziema, pavasaris, vasara jau gaŗām.
Dāmu komiteja šogad nav stāvējusi bezdarbībā. Gandrīz katru svētdienu pēc dievkalpojuma mēs gādājam par
kafijas galdu un atspirdzinājumiem. Sekoja arī lielāki sarīkojumi.
Ziemā – Sv. Jāņa draudze nosvinēja savu 65 g. jubileju. Dāmu komiteja sagādāja svētku mielastu klātesošiem, kā
arī svētku klinģeri un glāzi Proseco šampānieša. Mēs dāvinājam draudzei $100 par katru pastāvēšanas gadu, t.i.
$6500.
Pavasarī – Lieldienas brokastis – klājām elegantu auksto galdu Ausmas Miķelsones vadībā. Bērniem atnāca
ciemos lieldienas zaķis un paslēpa oliņas.
Vasarā – Tad ir klusāks laiks. Parastos svētdienas kafijas galdus kārtojām un, kā vienmēr, jūlījs ir brīvs, bet
augustā notiek kopējie dievkalpojumi ar Sv. Andreja draudzi.
Dāmu komiteja šovasar arī ziedoja $ 400. Kalnamuižas baznīcai, mūsu māsu draudzei Tērvetē, kuŗa svinēja 400
gadu pastāvešanu. Virtuves elekriskā krāsns tika uzlabota un pārbūvēta.
Tagad sākās rudens posms. 5. oktobrī nosvinējam pļaujas svētkus pie grezniem un bagātīgiem galdiem. Vēl stāv
priekšā tirdziņš un ziemassvētki.
Šogad tirdziņš notiks 29. novembrī. Mēs aicinam palīgus, it sevišķi piparkūku cepšanai. Kungi arī var piedalīties,
tā kā pagājušā gadā. Datumi tiks izziņoti vēlāk.
Mēs izsakam sirsnīgu paldies visiem, kas šogad ir nākuši palīgā ar saviem talantiem izpalīdzēt mums - Maija
Miķelsone, Natalija Tanne, Rasma Suchova, Aina Selga, Rute Pakalne, Inta Gifford, Anda Johnston, Sibilla
Korulis, Ieva Osis, Daina Wilkinson, Māra Strazdiņa, un Māris Lūsis. Paldies visām dāmu komitejas dāmām.

Maija Sukse DK priekšn.

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Laipni lūdzam jūs apmeklēt mūsu gadskārtejo ZIEMSVĒTKU
TIRDZIŅU š.g. 29. novembrī no plkst. 9:30 līdz plkst. 2:00
pēcpusdienās. Piedalās: dažādi daiļamatnieki, D.V. grāmatu
galds; dāmu kometijas loterijas galds. Un vēl piparkūkas,
tortes, garšīgas pusdienas!
Lūdzu nākat visi un vediet arī savus draugus līdz!
Sv. Jāņa draudzes dāmu komiteja
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