LELBA Austrumu apgabals - prāv. Anita Vārsberga-Pāža
Ziņojums par laiku no 2013. gada marta LELBA paplašinātās pārvaldes sēdes Floridā līdz 2014.
gada marta sēdei Bostonā
Apgabala draudzes un ļaudis
Apgabala 17 draudzes draudžu amatpersonu un 16 LELBA garīdznieku* vadībā turpina pildīt
savu sūtību un aicinājumu: ar Dieva Vārda sludināšanu, sakramentu izdalīšanu un kristīgiem
mīlestības darbiem paust Dieva varenos darbus. Katra draudze savā vietā, savos apstākļos to
dara par labu ne tikai saviem locekļiem, bet arī plašākai latviešu sabiedrībai, vietējiem
kaimiņiem un palīdzības saņēmējiem Latvijā un citur pasaulē, kur vien tā ir nepieciešama. Šī
kalpošana notiek par godu Dievam.
* ASV 14 draudzēs kalpo 9 mācītāji, 1 diakons un 4 apgabala vikāri; apgabala garīdznieku
sarakstā ir arī 1 emeritēts mācītājs un 1 emeritēta diakone. Trīs draudzes Dienvidamerikā
aprūpē vietējās Baznīcas garīdznieki.
Mums dāvātā mūžīgās dzīvības cerībā, rudenī no šīs zemes dzīves pavadījām ilggadīgo LELBA
Dāmu komitejas nozares vadītāju, priekšzīmīgo Baznīcas darbinieci, savas ģimenes sirdi un
dvēseli – Zigrīdu Ziedoni.
Aktualitātes
Bostonas Trimdas draudzes mācītāja vietas vakance
Ar janvāra beigām pieteikšanās Bostonas mācītāja vietai ir slēgta. Uz vakanci pie apgabala
prāvestes pieteicās 5 interesenti, visi no Latvijas. Pēc iepazīšanās, iesūtīto materiālu
izskatīšanas un interviju skaipā, Bostonas mācītāju meklēšanas komiteja (MMK) saņēma divu
iespējamu kandidātu vārdus. MMK ir uzaicinājusi abus mācītājus uz iepazīšanos.
Diakona amata aspirante Linda Sniedze Taggart
Paplašinātās sēdes priekšvakarā, š. g. 12. martā, paredzēts noturēt kolokviju sakarā ar Lindas
Sniedzes Taggart iesniegto lūgumu viņu ordinēt par mūsu Baznīcas diakoni. Prāv. emer.
Oļģertam Sniedzem gatavojoties iet pensijā, Ročesteras Krusta draudze ir aicinājusi Lindu par
savu garīgo vadītāju. Prāvests ir ievadījis Lindu visu trīs savu draudžu garīgās aprūpes darbā.
Mag. theol. Andreta Līvena
No šī gada maija beigām uz vienu gadu CPE rezidentūrā Ņubransvikā, NJ, studēs jauna
teoloģe no Latvijas - Andreta Līvena. Pirms tam Andreta uz 3 nedēļām viesosies Vašingtonas
draudzē, lai sāktu iepazīties ar LELBA draudžu darbību. Lai gan CPE programma ir intensīva,
ļoti ceram, ka gada laikā radīsies vairākas iespējas abpusēji iepazīties.
Dāmu komiteju konference
2014. gada 29. martā gadskārtējā Dāmu komiteju konference notiks Ņujorkas Salas novada
dāmu komitejas izkārtojumā, referentes Ilzes Beiniķes vadībā. Referēs Elga Zālīte un prāv.
Anita Vārsberga-Pāža, bet muzikālu priekšnesumu sniegs Linda Sniedze Taggart, izmantojot
‘hammered dulcimer’ instrumentu.

Nosvinētais un padarītais
Ērģeļu dienas
Ziemeļamerikas latviešu XIV ērģeļu dienas 2013. gada aprīlī rīkoja Filadelfijas Sv. Jāņa
draudze. Vienreizēji bagātīga programma ar izciliem māksliniekiem un lektoriem! Ērģeļu dienas
atbalsta Latviešu Ērģeļnieku Ģilde Amerikā, kas pastāv, lai veicinātu latviešu draudžu
ērģelnieku aktīvu darbošanos latviešu baznīcās Ziemeļamerikā.
Apgabala Dāmu komiteju konference
Ikgadējā Dāmu komiteju konference 2013. gada aprīlī notika Jonkeru baznīcā, Ņujorkas
draudzes Ziemeļu un Ņudžersijas novadu dāmu komiteju izkārtojumā, Baibas Kļaviņas un
Dainas Lazdiņas vadībā. Savā priekšlasījumā „Dievs dziesma man - maniem senčiem un
maniem pēctečiem” vieslektore māc. Dr. Sarma Eglīte iesaistīja dalībniekus dziedāšanā un
pārdomās par dziesmu un korāļu nozīmi mūsu garīgajās dzīvēs. Senču nometnes vadītāja
Ingrīda Mieme dalījās ar savu pieredzi kā interesantā veidā aprūpēt vecāka gada gājuma
draudzes locekļus.
Austrumu apgabala konference
Gadskārtējā garīdznieku un draudžu darbinieku sanāksme notika Katskiļu nometnē, viesmīlīgās
Ņujorkas draudzes paspārnē, no 2013. gada 13. līdz 15. septembrim. Konferences pārrunās
izskanēja trīs īpaši vērā ņemami pārdomu/pārrunu temati:
1. Jautājumi par mūsu Baznīcas struktūru: par archibīskapa amatu, tā nozīmi un vajadzību; par
Baznīcas pārvaldes un amatpersonu autoritāti.
2. Rūpes par dievkalpojuma kopām vai draudzēm, kur dievlūdzēju vecums liedz aktīvi
piedalīties dievkalpojuma liturģijā un dziedāšanā. Konferences dalībnieki lūdz Baznīcai izvērtēt
iespēju ieskaņot dievkalpojuma liturģiskās daļas lietošanai mazās kopās vai sanākšanās.
3. Vēlme stiprināt mūsu attiecības un atbalstu mūsu Dienvidamerikas draudzēm. Konferences
dalībniekus aizkustināja Argentīnas draudzes priekšnieka informatīvā vēstule par draudzes dzīvi
un apstākļiem. Saprotot cik grūti ir izjust vienotību, kad tik lieli attālumi šķir, dalībnieki izteica
ieceri, ka kāds no Argentīnas draudzes varētu piedalīties nākamajā LELBA Sinodē.
Konferences dievkalpojuma kolekte tika veltīta šim nolūkam, atstājot izkārtojumu apgabala
prāvestes ziņā.
Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei - 120
Vecākā LELBA draudze sirsnīgi nosvinēja savu 120. jubileju - gan ar vēsturisku atskatu, gan ar
svētku dievkalpojumu, kurā piedalījās arī vairāki bijušie draudzes mācītāji un LELBA
amatpersonas.
Laju kursi
No Austrumu apgabala LELBA rīkotajos Laju kursos 2013. gada oktobrī Vašingtonā piedalījās 4
draudžu izraudzīti laju vadītāji.
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