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2020. gada novembris - decembris

68. gada gājums

VĒSTĪJUMS REFORMĀCIJAS SVĒTKOS!
Dieva vārdos lasām: “Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess.” (Māc. 3:1)
SAVĀ LAIKĀ MŪS PAZINA KĀ:
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL)
NO ŠĪ LAIKA AICINĀM MŪS PAZĪT KĀ:
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē! (LELBP)
Sveicu Jūs Reformācijas svētku dienā - 2020. gada 31. oktobrī ar ziņām, ka notikusi vēsturiska pārmaiņa. Sinodālā
balsojumā LELBāL nolēma mainīt savu nosaukumu, lai tas patiesāk atspoguļotu mūsu darbību. Gadiem jau esam ne tikai
ārpus Latvijas vai diasporā, bet arī Latvijā! Jau 2010. gadā tika dibināta mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze un darbojās Rīgas
Reformātu-Brāļu draudze. Pamazām atvērās vienas durvis, otras, un ar mums kopā pulcējās tie, kuri pie mums atrada savas
garīgās mājas. Atsaucoties aicinājumam, 2016. gadā Rīgā notika LELBāL Latvijas iecirkņa dibināšanas dievkalpojums.
Mārtiņš Luters ticēja, ka Baznīca nedrīkst nonākt stagnācijā, tai jābūt kustīgai un gatavai pārveidoties jaunos apstākļos,
vajadzībās.
Otrā pasaules kara un bezdievīgu komunisma briesmu dēļ trimdā ārpus Latvijas nonāca daļa no Latvijas ev. lut. Baznīcas.
1944. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt dzimteni. Savas vadītās
Baznīcas darbu viņš turpināja, līdz ar daļu Latvijas tautas nonākot Vācijas bēgļu nometnēs. Arī toreiz vēsturiskie un
ģeogrāfiskie apstākļi spieda vairākas reizes mainīt Baznīcas nosaukumu, lai tas atspoguļotu reālo situāciju, ka daļa no pirms
kara vienotās LELB tagad atradās ārpus Latvijas. Pa gadiem bijām gan LELB Trimdā, gan LELBāL. Nonākot pasaules četros
kontinentos, latviešu bēgļi dibināja draudzes, cēla dievnamus, veica Kristus misijas darbu un neaizmirsa savu pienākumu
aizlūgt par dzimtenē dzīvojošajiem brāļiem un māsām. Lūgšanas pārvērtās darbos, kurus Dievs svētīja!
Kopā ar citām Baznīcām sadarbosimies, lai pasaulē vairotos Kristus miers, taisnība, patiesība un mīlestība Dieva dotā,
vienmēr radošā un pārradošā Gara spēkā!
Angļu valodā būsim: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide (LELCW);
vācu valodā: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit (LELKW);
krieviski: Латвийская Eвангелически Лютеранская Церковь в Мире (ЛEЛЦМ).
Lūdzam ar mums labāk iepazīsties, apmeklējot mūsu mājas lapu: www.lelbpasaule.lv
Mainot mūsu nosaukumu, neesam zaudējuši savu iepriekšējo identitāti, bet esam apliecinājuši, kas mēs jau esam un ceram
vēl būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, baiļu pilnā laikā - 1947. gada Reformācijas svētkos, mācītājs Dr. Kārlis Bilzens latviešu
bēgļus iedrošināja: “Pasaule izjūt fizisku un garīgu tukšumu, tuksneša stāvokli. Bet, Jēzus arī tagad savā debesu realitātē
iet cauri pasaulei.” Un vēl šajā pandēmijas, nemiera pilnajā, smagajā laikā, Viņš iet cauri pasaulei un mēs - Viņa pēdās!
Paļausimies!
Jums izlūdzamies Reformācijas svētku prieku, ticības spēku, cerību un Dieva svētību! Vienosimies lūgšanās un cits citam
palīdzēsim dzīvot un kalpot Dievam par godu! Dosimies pretī gaišai nākotnei ar prieku un pateicību par to, kas bijis, ir un
būs!
Arhibīskape Lauma Zušēvica
LELBPasaulē Virsvalde

God in the disorder
In the last couple of weeks I have noticed how many people have already put up outdoor Christmas lights on their front
yard trees and houses. I don’t think I can remember a year that folks were already decorating for Christmas to this degree,
when Halloween hadn’t yet happened.
I suspect many of us are eager to get on with it. In this pandemic when so many of our cherished, social routines have
been dismantled, we may just want 2020 to be over with quickly. It could be like pressing hard on the gas pedal, even
when you know there isn’t much gas left in the tank; a give-it-all-you’ve-got just to get to the finish line of 2020. I wonder
if we’re trying so hard to do everything possible to resist staying in the moment of this disordered time.
Yet sometimes the best thing to do is the counter-intuitive thing – to loosen our grip, relax our compulsion and breathe
into the moment, even if that moment is mired in the chaos of rapidly changing times.
When I celebrated my birthday last week, I didn’t know how I could enjoy the day, which was packed full of online video
Zoom meetings, and especially when my family was not setting aside time to go out to eat at a new restaurant, catch a
movie in the theatre or attend a concert at the NAC like we normally would do, pre-covid.
Even though I didn’t celebrate in the usual way, I was surprised by the joy I felt in simply seeing the faces of people I knew
on the computer screen, who were sharing an imperfect yet cherished moment together. I was truly grateful.
I agree with Bishop Pryse, who told some of us on one of these Zoom calls that physical distancing doesn’t mean we have
to be socially distant nor ‘soul’ distant. To get there, though, we need to appreciate, in a new, perhaps previously
unrecognized way, the gift hidden within the disorder.
In this time of disorder and disruption, I pray we can see God in the disorder, because God is reinterpreting our lives.
During times of disorder, God is cleansing our intentions, exposing our weaknesses, making us honest and pressing the
reset button on our lives. After all, Christianity has used the language of being born again. The first birth is not enough.
We not only have to be born, but re-made. “The remaking of the soul … has to be done again and again.” *
This happens throughout our lives. When we lose a loved one, for example, and grieve their death, we slowly come to
realize that there’s never going back to the way things were. The grieving process is the hard school of learning that truth.
The past is not rejected nor obliterated from the landscape of our lives; we don’t forget our loved ones who have died.
It’s more that we grow, like a plant, out of the past into the new thing that emerges in our lives. It is a growth that includes
and transcends the past.
In this time of disorder, we can have hope that we are on the way, however slowly this happens, to a new dawn and new
beginning. And it will start with love, and loving others in the disordered places of our world.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation, who
consoles us in all our affliction, so that we may be able to console those who are in any affliction with the consolation
with which we ourselves are consoled by God. –Saint Paul (2 Corinthians 1:3-4)
The Rev. Martin Malina
Dean, Ottawa Ministry Area (ES-ELCIC)

* Richard Rohr, ‘Order, Disorder, Reorder: Part Two’ Daily Meditations (www.cac.org, Sunday, August 16, 2020)
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iepriekš pārkāpuši astoņdesmit gadu slieksni. Novēlam
dievpalīgu un veselību nākamajā gadā.

2020. gada 7. oktobrī

Kas bija labs, to tuvu sirdij glabā
Un neļauj laika pēdām pāri iet.
Viss nākošais par bijušo lai labāks,
Lai spēks un veselība dzīves dārzā zied.

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Ar prieku un pateicību ziņoju, ka ‘Latvijas
evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas’ sinodālā
balsošanā ir lēmusi mainīt Baznīcas nosaukumu uz
‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.’

Pļaujas svētku dievkalpojumā bijām sanākuši 16
dievlūdzēji. Sēdējām ar sejas maskām savā ģimenes
“burbulī” attālināti no pārējiem. Kaut pēc dievkalpojuma
nebija kafijas stundas, bija jauki uz īsu brīdi tikties un
sasveicināties ar ilgi neredzētiem draudzes locekļiem.

LELBāL noturēja sinodālu balsošanu no 2020. gada
16. līdz 28. septembra pusnaktij. Balsošana notika
elektroniski,
lietojot
electionrunner.com
programmu.
Sinodālajā balsošanā par LELBāL nosaukuma maiņu
no ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus
Latvijas’ uz ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
pasaulē’ tika nodota 171 balss (85% no Prezidija
apstiprinātajām 202 balsīm).
No nodotām balsīm:
 155 (91%) nobalsoja PAR Baznīcas
Virsvaldes ieteikto nosaukuma maiņu;
 11 (6%) nobalsoja PRET nosaukuma maiņu;
 5 (3%) atturējās.
Balsojuma rezultātus apstiprināja LELBāL Virsvalde,
kā arī Revīzijas komisija pēc visu nepieciešamo
dokumentu izskatīšanas.

Vija Kluchert pavadīja dievkalpojumu.

Foto: A.Flynn

Nākamais dievkalpojums paredzēts 22. novembrī, kad
atzīmēsim Mirušo piemiņas dienu un iedegsim svecītes, lai
atcerētos tos, kas beidzamā gadā aizgājuši aizsaulē. Kaut
nevar notikt svinības atzīmējot Latvijas 102. dzimšanas
dienu, dievkalpojumā pieminēsim un aizlūgsim par
Latviju.

Sirsnīgs paldies Balsošanas komisijai, kas prāv.
Anitas Vārsberga-Pāžas vadībā strādāja, lai
veiksmīgi notiktu šis vēsturiskais balsojums. Plašāks
raksts par šīs pārmaiņas nozīmi tiek sagatavots, lai
iznāktu saskaņā ar Reformācijas dienas atzīmēšanu
31. oktobrī.
Patiesā cieņā un no sirds lūdzot, lai Dievs svētī mūsu
Baznīcu ar jauno nosaukumu kā Viņš tik uzticīgi mūs
ir vadījis un svētījis ar iepriekšējo!
+ Lauma Zušēvica
Arhibīskape
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem ir
dzimšanas dienas novembra un decembra mēnešos. It
īpaši sveicam četrus draudzes locekļus - Sigurdu
Andersonu, Edīti Taylor, Juri Miezīti un Uģi Lāmu, kuri jau

Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīja dievkalpojumu. Foto: A. Flynn
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Martā draudzes pilnsapulce bija atcelta.
Pēc
dievkalpojuma 22. novembrī notiks ļoti svarīga Ārkārtas
draudzes pilnsapulce nama lejas telpā. Svarīgākie
diskusijas punkti būs saistīti ar draudzes nākotni:

pārnešanu uz baznīcu pārdošanai lietoto mantu tirdziņā
(rummage sale) kaut kad nākotnē (cerams pavasarī).
Informācijai - 41 Lees Avenue māja ir izīrēta latviešu pārim
uz 1 gadu. Kaut remonti turpinās un lejas stāva grīda tiks
ielikta tikai 8. novembrī, īrnieki mājā apmetās ar 1.
novembri. Par pamazinātu īres cenu īrnieks ir uzņēmies
veikt zināmus “sētnieka” pienākumus par baznīcu un
baznīcas īpašumu.

1. Vai meklēsim mācītāju? Kad?
2. Ko darīsim ar 41 Lees Avenue māju?
3. Pārstrādātā budžeta pieņemšana. Budžetu
izsūtīsim 2 nedēļas pirms sēdes, lai variet pārskatīt.
4. Kandidāti draudzes valdei nākamajā pilnsapulcē.

Valde nolēma, ka Ziemassvētku tirdziņš šogad nenotiks.
Vēstīs ievietojam pīrāgu un piparkūku receptes. Šogad
būs jācep pašiem!

Ir ļoti svarīgi, ka valde zina un saprot draudzes locekļu
vēlmes un ieteikumus. Ir svarīgi, ka personīgi esiet klāt
sēdē, lai izteiktu savas domas un diskutētu par šiem
svarīgajiem jautājumiem. Bet, ja jūtiet, ka nevariet
piedalīties, jo pastāv raizes par veselību COVID-19
pandēmijas dēļ, lūdzu iesūtiet Jūsu vēlmes un ieteikumus
Vitai Mazpolei uz e-pastu mazpolis@gmail.com līdz 15.
novembrim.
Pilnsapulce notiks ņemot vērā COVID-19 pulcēšanās
noteikumus
iekštelpās
–
dalībnieki
ievēros
distancēšanos un būs sejas maskās. Būs pieejama tikai
kafija un tēja.
Draudzes valdes locekļi, izņemot Jāni Krūmiņu
(kalpošanas termiņš 2021. gads) un Silviu Zalts-Sīpoliņu
(2022. gads), kam kalpošanas termiņš beidzās šī gada
martā, ir nolēmuši palikt amatos līdz nākamajai draudzes
pilnsapulcei 2021. gadā.

2019. gadā piparkūku cepēji Chris Berkers, Daina Brauna, Ģirts
Sīpoliņš un Silvia Zalts-Sīpoliņa.

Miera draudze balsoja “par” LELBāL vārda maiņu uz LELB
Pasaulē. Mūsu draudzei bija viena balss. Propozīcija tika
pieņemta. Skatiet vēstuli no LELB Pasaules.

Jūsu informācijai - pirms prombraukšanas no Otavas māc.
Ilmārs Zvirgzds saņēma $1000 velti no Dāmu komitejas
un $500 velti no Draudzes. Valde arī nolēma “piedot”
augusta mēneša īri ($900) par 41 Lees Avenue māju.
Diemžēl steigas, uztraukuma vai pārskatīšanās dēļ palika
nemaksāti vairāki I. Zvirgzda rēķini kopsummā $1187. 88,
kas tagad draudzei ir jāapmaksā.

Draudzes iepriekšējā Facebook lapa ir slēgta. Rūpes par
jaunas lapas izveidi un administratora pienākumus ir
uzņēmusies Solvita Rakitko. Tiks izziņots, kad lapa būs
pieejama.

Paldies Ģirtam Sīpoliņam par 41 Lees Avenue mājas
galvenās ieejas cementa kāpņu labošanu. Paldies Jānim
Mazpolim par 41 Lees Avenue mājas priekšdurvju un ielas
puses loga labošanu, lai var droši aizslēgt. Paldies Dainai
un Pēterim Brauniem par neskaitāmiem remontiem un
uzņemšanos virzīt uz priekšu 41 Lees Avenue mājas
sagatošanu īrei. Paldies Dainai un Pēterim Brauniem,
Silviai un Ģirtam Sīpoliņiem, Vitai un Jānim Mazpoļiem
par mājas izkrāmēšanu, mantu un mēbeļu likvidēšanu vai

Paziņojam, ka māc. Martin Malina ir iecelts par ELCIC
Otavas rajona prāvestu.
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Maruta un Max Pierce ir uzņemti kā pilntiesīgi draudzes
locekļi.
2019. gada rudenī draudzē tika uzņemtas Anda Sīpoliņa
un lnga Skrūzmane.
Vita Mazpole
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Skolas ziņas
Skola Otavas latviski runājošajiem bērniem atsākās
septembrī. Pandēmijas laikā tas nozīmē, ka bērni pilda
uzdevumus reizi nedēļā un katru otro nedēļu (svētdienās
plkst. 17:00) piedalās virtuālajā Zoom klasē. Šajā klasē
pieteicās 8 bērni, bet ne visi pilda uzdevumus un ne visi
spēj piedalīties Zoom klasē, bet tās notiek un ir jautri.
Pandēmijas laikā vairākas latviešu organizācijas ir sākušas
piedāvāt tālmācības stundas. Otavas bērniem ir iespēja
piedalīties skolā citās pilsētās. Tāpēc arī informēju pārējās
skolas ģimenes par valodas apmācības iespējām. Tomēr ir
svarīgi, ka mēs Otavā neatsvešināmies, tāpēc noturam
savu programmu.
Nākotnes plāni: skola nosūtīs LNAK 18. novembra
svinībām savu video apsveikumu. Skola atzīmēs Latvijas
dzimšanas dienu 15. novembrī ar prezentāciju angļu
valodā par Latviju paplašinātā (aicinām visu skolu) Zoom
klasē.
Ingrīda Mazute

Katrs savā veidā svin ķekatas (Halovīnu). Viena skolniece
izgatavoja savam vectēvam masku. Vai variet atpazīt?

Latvijas bērnu slimnīca aicināja piedalīties Dabas muzeja
sēņu krāsošanas projektā. Daži piedalījās.
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Ik gads ir pakāpiens,
Ko mūža kāpnēs liekam,
Lai dzīve garām nepaskrien,
Lai atkal soli tālāk liekam.

SENIORU KLUBS
Oktobrī
Viens labums, ka šodienas tehnoloģijas dod iespēju tikties
virtuāli. Tā apsveicām oktobra jubilārus: dzimšanas diena
– P. Brauns, vārda dienas – Vita un Daina, ar dziesmu
“Daudz baltu dieniņu ...”, glāzi vīna un veltījumu:
Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.
Atgādinājām atcerēties nozīmīgākos datumus:

Novembris ir sevišķi nozīmīgs latviešu tautai.
11. novembris Lāčplēša diena. Kopš 1920. gada 11.
novembra Lāčplēša kara ordeņa svētki un pasniegšanas
diena. Sākot ar 1990. gadu, 11. novembris tiek atzīmēts
pieminot Lāčplēša kara ordeņa kavalierus un kara
invalīdus un visus Latvijas brīvības cīnītājus.
18. novembris Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada
18. novembrī Pilsētas teātrī (tagadējā Nacionālā teātrī).
Kārlis Ulmanis savā uzrunā teica “ ...Latvija ir pastāvīga,
neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts”.

1. oktobris Starptautiskā senioru diena (National and
World Seniors Day). Šī diena atzīmēta, lai godinātu
senioru devumu tautsaimniecību attīstībā un sabiedrībai
kopumā. Izteicu pateicību kluba senioriem. Tikai ar viņu
palīdzību varam sekmīgi darboties. Sveicu ar dzejolīti:

Sveicu seniorus 18. novembrī ar V. Plūdoņa dzejas
vārdiem:
Lai līgo lepna dziesma
Tev brīvā Latvija!
Kā sauli uzlecošu
Sirds tevi sveicina.
Vija Hay
……………………………………………………………………………………

Diena ar rudens pieskārienu
Zied rudens krāsās – īpaši priekš jums!
Lieciet to vāzē, un prieks lai aug
Radot vietu laimei kur dzimt.
12. oktobris Pateicības diena (Thanksgiving Day).
Kanādas brīvdiena kopš 1879. gada, svinēta pateicībā par
bagāto ražu. Mēs pateicamies par to, kas katram ir. Tas
ir ģimenes laiks būt kopā un baudīt bagātīgu mielastu ar
rudens labumiem. Šogad COVID-19 ierobežoja plašāku
tikšanos ar ģimeni un draugiem. Varbūt tie lielākie tītari
bija laimīgi – izglābās no briesmām.

Skats pa logu
COVID-19 izolācijas laikā Miera Draudzes vēstīs ielikām
fotogrāfijas ar pavasara skatiem pa logu. Tagad tuvojas
jau ziema un pandēmija vēl turpinās, bet rudens krāsas
apgaismo mūsu logus. Pārmaiņas varam redzēt 20.
oktobrī uzņemtajās fotogrāfijās, kas saliktas kolāžā.

31. oktobris Halovīns (Halloween) arī zināms kā All
Hallows’ Eve jeb All Saints’ Eve – vakars pirms kristiešu
svēto dienām. Halovīna svētki arī Latvijā ir populāri.

1. Skats pa Andreja un Helgi Tenne-Šēnu mājas otrā
stāva logu. Foto: H.Tenne-Šēna
2. Skats pa Vitālija un Irēnas Būcēnu dzīvokļa logu.
Foto: V. Būcēns
3. Skats pa Uģa Lāmas vannas istabas logu. Foto: U.
Lāma
4. Skats pa Ingas Patterson balkonu Roslandē, Britu
Kolumbijā - pirmais sniegs. Foto: I. Patterson
5. Skats pa Aivara un Māras Poņu dzīvokļa balkonu.
Foto: A. Pone
6. Pie Lindas Boole loga zeme ir pilna ar lapām. Foto:
L. Boole
7. No Ģirta un Silvias Zalts-Sīpoliņas dzīvokļa var
redzēt rudens krāsas pie Fairmont Chateau
Laurier viesnīcas. Foto: Silvia Zalts-Sīpoliņa
8. Ingrīdas Mazutes loga priekšā stāv bērzs ar
dzeltenām lapām. Foto: I. Mazute

Jau pagājuši septiņi mēneši kopš pēdējā senioru saieta.
Cerējām, ka varēsim tikties oktobrī, bet tas nepiepildījās.
Sazināmies pa e-pastu. Cik zinu, visi turamies pie
veselības. Būsim pateicīgi par to.
Vija Hay

Novembrī
Bijām cerējuši varbūt atsākt darbību kaut ierobežotā
veidā, bet tas tomēr nebija iespējams. Kā tagad ierasts, to
daram virtuāli, iesākot ar novembra jubilāriem.
Dzimšanas dienas: B. Krūmiņš, S. Svilane, U. Lāma.
Vārda dienas: Dagnija, Mārtiņš, Uģis, Andrejs, Andris.
Sveicām ar dziesmu “Daudz baltu dieniņu ...” un
veltījumu:
6
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Dārgie otavieši!
Mēs atkal svinam Latviju, mēs svinam Latvijas valstiskuma 102. gadadienu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.
Mūsu darbs un mūsu svētki ir mainījušies. Mēs dzīvojam neierastos
apstākļos. Paldies Jums visiem par sirsnīgajiem vārdiem un domām, kas mūs
uztur, kā arī dod spēku šajos neskaidrajos laikos.
Mēs iestājamies par brīvību un neatkarību. Mēs esam krietni savos darbos
un rīcībā, esam pārbaudījumos rūdīti un stipri. Mūsu brīvība ir vērtība, par
ko domājam un ko sargājam. Katra atbildība ir to darīt nenogurstoši un
neatlaidīgi, lai ir ko nodot bērniem un visām nākamajām paaudzēm, kas
nāks.
Mums ir daudz pasākumu, kur godinām un pieminām Latviju. Latvijas karogi
plīvo pie pilsētu rātsnamiem un sarkanbaltsarkani izgaismojas dabas un
arhitektūras pieminekļi.
Foto: Sam Garcia
Jau trešo gadu varenais Niagāras ūdenskritums sarkanbaltsarkanajās Latvijas karoga krāsās godina mūsu valsti. Daudzviet
Kanādā zaļo Latvijai veltītie ozoli un liepas. Tas viss ir arī par Jums, kas šo valsti cēluši un stipru darījuši, neaizmirstot savu
latvisko izcelšanos.
Mēs veidojam latvisku vietu, pieminām sevi un savu Latviju. Mēs stāstām un iepazīstinām ar sevi. Mēs runājam par savu
vēsturi un pat likteni, kā šogad, kad nacionālajā Kanādas Kara muzejā Otavā sarīkojām kaut ko līdz šim nebijušu - izstādi
par Latviju, lai par mums uzzina vairāk un lai par mums, ja nepieciešams, arī iestājas un cīnās.
Tagad neierastajos pandēmijas apstākļos, mūsu darbs neapstājas, esmu gandarīts, ka varam turpināt Jums sagādāt mūsu
kultūras sasniegumus arī attālināti.
Mēs turpinām Kanādā rādīt Latvijas filmas, kas izskaidro, kas informē. Mēs festivālos visā Kanādā – Otavā, Toronto,
Vankūverā un arī Kalgarijā rādām filmas par mums, mūsu sarežģīto vēsturi.
Filmu “Tēvs nakts” par mūsu Žani Lipki, filmu “1906” par 1905. gada revolūciju, kā arī “Nameja gredzenu”, “Mērijas
ceļojumu”, “Melānijas hroniku” un citas, bet tagad, tiešsaistē visā Kanādā, mūsu svētkiem esam sagādājuši “Dvēseļu
puteni” un “Billi”. Izbaudiet un atbalstiet.
Latvijas un Kanādas attiecības ir ļoti augstā līmenī. Kanādas klātbūtne mūsu valstī ir ne tikai ar karavīriem, kas ir daļa no
daudznacionālas NATO kaujas grupas, bet arvien vairāk arī kanādiešu uzņēmēji atklāj Latviju, nostiprinot arī mūsu darījumu
saites.
Kanādas politiķu vizītes Latvijā ir regulāras un ražīgas. Mēs cieši sadarbojamies un mēs viens otru atbalstām. Pēdējo gadu
laikā Latvijā viesojušies Kanādas premjerministrs, ārlietu, aizsardzības, ārējās tirdzniecības un citi ministri. Mēs esam
stiprinājuši parlamentāro sadarbību, Latvijā bijis Senāta spīkers, dažādu komiteju vadītāji un parlamenta deputāti.
Kanādas valsts galva – ģenerālguberātore un bruņoto spēku virspavēlniece pēdējo divu gadu laikā jau bijusi Latvijā divas
reizes. Esmu gandarīts, ka ārlietu ministri ir vienojušies tikties regulāri, vismaz reizi gadā, paplašinot to uz visu mūsu Baltijas
reģionu.
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Es esmu priecīgs par katru un par visiem mums kopā - mūsu kopējais darbs Latvijai ir piepildīts un svētīgs.
Ar Latvijas spēku, ar latvisko spītu apveltītā Velta Toma nekad nebeidza ilgoties pēc Latvijas. Veltas Tomas “Lūgšana
Latvijai” ir jāzina mums katram, neatkarīgi no politiskās pārliecības, ticības vai kādām citām atšķirībām. Tā vieno un tā
uztur mūsu garu, mūsu zemi un mūsu valsti.
Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
Paldies visiem, kas iesaistās un, kas dara, kas nepagurst un, kas var un spēj. Būsim godīgi, būsim stingri savā stājā un savā
latviskajā garā. Būsim vienoti un stipri.
Dievs, svētī Latviju!
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums un Ināra Eihenbauma

Receptes
1 tsp cinnamon
1 tsp ginger
½ tsp black pepper
½ tsp cloves
½ tsp nutmeg
¼ - ½ tsp cardamom
½ tsp coriander

Gingerbread Cookies

Heat in medium saucepan (2qt) to boiling point
1/3 c honey
½ c molasses
1 c dark brown sugar
½ c butter
3 tbsp lard(44g /1.5 oz)

Mix well with wooden spoon. Let cool, mixing now
and then. When dough is lukewarm (approx. 65 C)
add 2 lightly beaten eggs and mix well again.
When dough has cooled completely (or almost) add
2 1/4 c flour mixed with ½ tsp soda and 1 ½ tsp
baking powder. Mix well. Let the dough rest for a few
hours before baking. Preferable to let dough rest for
a week or two (or longer) to let spices meld. Roll THIN
{Setting #2 on pasta roller)

Remove from heat and add immediately 2 1/2 c
flour and prepared ground spices.

Bake at 400 for 6 ½ to 7 min or at 380 F for 8 min.
Smaller shapes take less time.

From Dzidra Zeberiņa cookbook
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Pastry

LATVIAN BACON ROLLS or PIRAGI No. 1
Bacon Filling

1/2 cup warm water
2 tsps. sugar
2 envelopes dry yeast

2 lbs. lean bacon, diced very fine
1 medium onion, chopped fine ground pepper
and salt to taste but mixture should not be too
bland

2 cups whole milk, scalded
1/2 cup oil
2 Tbsps. sugar
2 tsps. salt
2 eggs, slightly beaten
1/2 cup sour cream

In a hot pan, stir-fry mixture quickly for 5
minutes but do not let too much fat separate.
Remove separated fat. Cool mixture quickly in
the refrigerator.

About 6 cups all-purpose flour

Prepare yeast: in a small bowl, mix sugar with water; sprinkle yeast on top; set aside in a warm place
for 10 minutes. Yeast should bubble up to double the size.
Meanwhile, scald milk and put in a large mixing bowl. Add salt, sugar and oil and stir. Mix eggs with
sour cream, separately. When milk is cooled to lukewarm, add egg mixture; add yeast mixture and 2
cups of the flour. Beat thoroughly with wooden spoon or electric mixer. Add another cup of flour and
continue beating.
Remove beaters and continue mixing with a spoon or dough-hook. Add almost all of the rest of flour.
The dough will be quite stiff but still sticky. When the dough begins to leave the sides of the bowl,
turn it out onto a lightly floured pastry board. Work enough flour into the dough so that it can be
handled without sticking to hands or the board. Knead dough with the heels of your hands for about
5-10 minutes, slapping the ball forcibly down on the board a few times.
Place ball into a greased bowl; grease the top of the dough and cover with a plastic sheet. Place in a
warm spot to rise, about 1-1/2 hours, or until doubled.
Punch dough down, and take half out onto a floured board. Roll into a long strand, about 20". With
a knife, cut into even pieces, about 1". (Repeat with the other half of dough.) With your hands, roll
and flatten each piece into a patty - large enough to put 1 tsp. of filling in the middle. Fold edges up
and pinch closely together. Place rolls on a greased cookie sheet with the pinched seams under. Bend
rolls slightly into a crescent shape (optional). Before putting into the oven, brush tops with slightly
beaten egg and stab with a fork to release steam. Bake in a pre-heated 400°F oven for about 12-15
minutes until golden light brown.
Makes about 80.
Excerpt from “Latvian Cooking – Recipe Collection from a Baltic Cuisine”
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SKATIES LATVIEŠU FILMAS tiešsaistē (online) savās mājās!
Paldies Latvijas vēstniecībai Kanādā par filmu “BILLE” un “DVĒSEĻU PUTENIS” dalību
filmu festivālos!

BILLE – Eiropas filmu festivāls Kalgarijā.

Pieejama no 7. līdz 15. novembrim.

Sīkāka informācija un biļešu iegāde: https://calgaryeuropeanfilmfestival.ca/2020-films/bille/
Filma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna
motīviem. Smeldzīgs, vienlaikus dzīvi apliecinošs, asprātīgs un cerību pilns
stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā
pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē. Filma ir veltījums mums šodien,
atgādinot par īstenām vērtībām – iecietību, uzupurēšanos, nepieciešamību
sevi apliecināt (Nacionālais Kino centrs).

DVĒSEĻU PUTENIS (Blizzard of Souls) - Eiropas Savienības filmu festivāls Otavā, Toronto, Vankūverā.
Pieejama 48 stundas no 17. novembra pulksten 3:00 līdz 19. novembra pulksten 3:00.
Sīkāka informācija un biļešu iegāde: https://watch.eventive.org/euff2020/play/5f874722ad530500454e6827
Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem ved
100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmit gadus vecais Artūrs dodas strēlniekos
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā
pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar
Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm,
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un
mācoties novērtēt brīvības cenu (Nacionālais Kino centrs).

KOPĪGS ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMS
Svētkos atcerēsimies savus draugus un paziņas, ievietojot apsveikumu
Miera draudzes vēstīs un ziedojot draudzei.
Lai pieteiktos, lūdzam rakstīt Solvitai Rakitko uz e-pastu
solvita.rakitko@gmail.com līdz 15. decembrim.
Čekus lūdzam sūtīt uz draudzes nama adresi:
Peace Latvian Church, 83 Main Street, Ottawa, ON, K1S 1B5
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KALENDĀRS 2020. GADA NOVEMBRIS - DECEMBRIS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Novembris
5 ceturtdiena
22 svētdiena

11:00

29-30

Senioru saiets nenotiek
Dievkalpojums, Mūžības svētdiena un Latvijas Valsts svētki. Pērm. Jānis Krūmiņš.
Sekos Miera draudzes gadskārtējā pilnsapulce
Gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš nenotiek

Decembris
3
8
24

ceturtdiena
otrdiena
ceturtdiena

10:00

Senioru saiets nenotiek
Valdes sēde
Ziemassvētku dievkalpojumu izziņos, ņemot vērā COVID-19 situāciju.
Christmas service to be arranged depending on COVID-19 situation

Tiks izziņots, ja Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

………………………………………………………………………………................................................................................................................
MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut. Miera draudze
Iznāk sešas reizes gadā.
Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00
Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. (at Lees), Ottawa, ON K1S 1B5 tel. 613-230-4085
Draudzes mācītājs:
Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel. 613-692-6056, mazpolis@gmail.com
Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktore un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
24. decembrī.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2020. gada 15. decembrim

