LELBA Vidienes apgabals - prāv. Gunārs Lazdiņš
Lielajā un plašajā Vidienes apgabalā ir 19 draudzes, no kurām 4 varam skaitīt kā kopas.
Apgabalā ir 12 pilna laika mācītāji, 3 diakoni un 8 mācītāji, kam nav draudzes, bet kas pilda
apgabala vikāra pienākumus, izpalīdzot draudzēm, kurām vajag vadīt dievkalpojumus.
Vidienes apgabals atjaunojas un tajā notiek maiņas. Tā Sv. Pētera draudzē ir jauns mācītājs
Ojārs Freimanis, kas tika ievests draudzes darbā mūsu Vidienes apgabala konferences laikā
2013. gada oktobrī. Tā Mineapolē ir jauns mācītājs Dāgs Demandts. Latviešu Apvienotā
draudze Kalamazū ar 2014. gada sākumu nolēma neatjaunot darba līgumu māc. Birutai
Puiķei. Linkolnas draudzes mācītājs Vitauts Grīnvalds ir pieteicis, ka iet pensijā.
Ar skumjām Vidienes apgabals atvadās no ilggadējā un uzticīgā darbinieka Dr. Jāņa Robiņa.
Garezers vienmēr ir bijis mūsu apgabala prieka bērns. Jaunieši pulcējas, lai priecātos, mācītos
un dotu tālāk daudz svētību mūsu baznīcai. Mūsu jaunieši kopā ar māc. Dāgu Demandtu
izveidoja projektu „Priecīgas pēdas”. Garezers ir sēkla, no kuras dīgst labi un vērtīgi stādi.
Šogad tiks atzīmēti 50 gadi, kopš Garezera vasaras vidusskola iesāka savu darbību, kopā ar
prāvesti Laumu Zušēvicu un visiem palīgiem mēģināsim izcelt un atzīmēt šo nozīmīgo jubileju.
Gaidām atkal atsauksmi no amata brāļiem un māsām nākt vasaras vidū palīdzēt un kalpot
GVV. Tas ir darbs un svētīgs darbs.
Šogad esam paredzējuši apgabala mācītāju konferenci sasaukt 24. un 25. aprīlī Detroitā. Šī
konference ir izsludināta visiem LELBA garīdzniekiem un visi ir aicināti piedalīties.
No 25. līdz 27. aprīlim Garezerā notiks iesvētāmo jauniešu saiets. Tur ir aicinātas visas
draudzes, kam šogad ir iesvētāmie jaunieši.
Esmu centies atsaukties un izpalīdzēt draudzēm, kas ir lūgušas manu padomu un
piedalīšanos. Varbūt ne visas reizes esmu bijis spējīgs atbildēt vai atrisināt mūsu
apgabala kopējās problēmas. Ar draudžu pārstāvju uzticību esmu atkārtoti ievēlēts par
apgabala prāvestu, no sirds novērtēju pausto uzticību, pateicos Dievam un turpināšu
kalpot, kā līdz šim.
Lai Dieva svētība nāk pār mums, pār mūsu baznīcu un mūsu darbu!!!
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