LELBA Kanādas apgabals - prāv. Ilze Kuplēna-Ewart
Kanādas apgabalā vēl joprojām darbojas 10 draudzes, 2 dievkalpojuma kopas.
Ir 5 mācītāji ar vokāciju kādā draudzē, un 1 diakone, kas aprūpē savu draudzi.
Apgabalā ir vēl 4 vikāri, turklāt 2 emeritēti mācītāji, 1 emeritēta diakone.
2013. gadā atzīmēja prāv. emer. Ivara Gaides 50 gadu ordinācijas jubileju. Toronto
Austrumu draudze apņēmās rīkot svinības.
Edmontonas kopas darbība ir pavisam apsīkusi, Kalgarijā nav bijuši dievkalpojumi 2013.
gadā. Esmu pieteikusies apciemot Kalgariju pirms vasaras. To pašu lūkošu darīt arī
Edmontonā. Pēc sarunām izskatās, ka abas izbeigs savu darbību.
Tomēr ir vēl latvieši abās pilsētās, kā arī citviet Kanādā (augošs skaits Saskatchewan,
arī Nova Scotia).
Ierosinu LELBA pārvaldes atbalstu caurskatīt iespēju ievest web-streaming, lai tie,
kas attālākās vietās, varētu tomēr piedalīties dievkalpojumā.
Trīs draudzes pieder arī ELCIC Eastern Synod: Hamiltonas Kristus, Otavas Miera un
Toronto Sv. Andreja.
Sīkāks pārskats balstās uz informāciju, kas saņemta no sekojošām draudzēm:
Hamiltonas Kristus, Kalgarijas, Otavas Miera, Sadberijas, Toronto Austrumu un Toronto
Sv. Andreja.
Hamiltonas Kristus draudze: 2013. g. ieved prāv. emer. Dāvi Kaņepu kā draudzes
mācītāju. Draudzē notiek saucamās “Celsmes” stundas iknedēļu, arī atsākusies
Svētdienas skola. Ir 8 jaunieši, kas pieteikušies iesvētes mācībām. Dievkalpojumi ir
principā katru nedēļu. Draudze turpina atbalstīt 6 māsu draudzes Latvijā, kā arī iesaistās
vietējā Eastern Synod draudžu apritē.
Kalgarija (skat. augšā)
Otavas Miera draudze, Montreālas Trīsvienības draudze: abas draudzes aprūpē māc.
Gundars Bērziņš jau savu otro gadu. Uzturēšanās atļauja iztek š. g. augusta beigās un
abām draudzēm būs drīz jāizlemj par tās pagarināšanu, jo viņa aicinājums ir uz diviem
gadiem. Abu draudžu valdes ir arī caurskatījušas savu sadarbības līgumu un to
pagarinājušas.
Otavas Miera draudze:
 Draudzes vadība darbojas ar 6 loceklēm, četras no tām pieaicinātas klāt ar 2
gadu termiņu. Lūko sadalīt uzdevumus starp visām.
 Otavas draudze ir federāli inkorporēta. Tā ir izveidojusi jaunus by-laws saskaņā
ar tagad spēkā esošo federālās valdības bezpeļņas organizāciju likumu (Canada
Not-for-Profit-Corporations Act) un liks priekšā ārkārtas pilnsapulcei pieņemšanai
š. g. aprīlī.
 Otrais lielais projekts - dievnama grīdas seguma atjaunošana.
Sadberijas draudze: 2013.
 Atzīmēja 60 pastāvēšanas gadu atceri. Svētku dievkalpojumā piedalījās arī apg.
prāveste. Draudze ir sastādījusi sarakstu no visiem, kas reizi bijuši draudzes
locekļi, lielākoties sākuma gados pēc ieceļošanas Kanādā.
 Sadberijas bargās ziemas gādā grūtības vecākiem draudzes locekļiem ierasties
dievkalpojumā, savukārt diakone ar palīgiem viņus aprūpē.

Toronto Austrumu draudze:
 Blakus kārtējiem dievkalpojumiem, draudzes vadība rosīgi aicina latviešu
organizācijas un mūziķus uz papildus pasākumiem: Toronto latviešu biedrība tur
literārās pēcpusdienas pēc kopīgi pavadītiem dievkalpojumiem, šogad panelis
vadīja pārrunas par “Baznīcu, izglītību, kultūru un latvisko identitāti”. Arī Latvijas
un vietējie latviešu mākslinieki piedalās koncertos.
 Ir cieša sadarbība ar St. Barnabas anglikāņu draudzi, kā dievnamu Austrumu
draudze lieto saviem dievkalpojumiem.
Toronto Sv. Andreja draudze:
 Jautājums, kas visintensīvāk nodarbinājis draudzi, ir bijis piedāvājums no Grace
Church (presbiterāņi) atpirkt draudzes dievnamu Toronto iekšpilsētā. Draudzes
padome ir centusies laicīgi informēt draudzes locekļus par notikušo un ir
norīkojusi 2 “Town Hall” sēdes, kas ļāva visiem klātesošiem prasīt jautājumus un
nākt ar priekšlikumiem. Savā pilnsapulcē 23. februārī draudzei tiks lūgts balsot
par šo. Vadoties pēc draudzes locekļu ieteikumiem, draudzes padome ir
ievadījusi sarunas ar Sv. Jāņa draudzi par dalīšanos ar tās draudzes telpām.
Ieteikums būtu katrai draudzei pamīšus uzņemties atbildību par dievkalpojumu
un visu saistīto noturēšanu. Ceram arī izmantot savu lauku īpašumu, kas tagad
pārdēvēts par “Sidrabene Retreat Centre”, lai tur reizi mēnesī noturētu gan
dievkalpojumu, gan arī izmantojot iespēju pārrunām, nodarbībām u. c. Zīmīgs
notikums attiecībā uz īpašumu bija Eastern Synod piekrišana atkāpties no
noteikuma īpašuma aktā, kas viņiem būtu devis pusi no peļņas. Draudzes
padome bija iesniegusi plašu pārskatu par savu darbību, bet arī nākotnes vīziju,
kas deva pamatojumu.
2013. g. Hamiltonas Kristus, Toronto Austrumu, Toronto Sv. Andreja un Toronto Sv.
Jāņa draudzes savās pilnsapulcēs pieņēma lēmumu par turpmāku sadarbību kā
saucamā “Zelta pakava” draudzes. Ir notikušas divas sēdes, kurās lēnām sākam vākt
pamata materiālus. Ir liels atbalsts šim mērķim - draudzes locekļiem tas liekas loģisks
izkārtojums, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko izkārtojumu. Sakarā ar Sv. Andreja draudzes
īpašuma jautājumu, nav bijis iespējams vairāk virzīt uz priekšu, kaut gan dievnama evtl.
dalīšana ar Sv. Jāņa draudzi ir konkrēts piemērs.
Apgabala konference ir paredzēta 8. martā kā noslēgums “Klusā laika pārdomām”. Tās
iesāksies ar Pelnu dienas dievkalpojumu 5. martā, pēc tam 3 referāti (6.,7., un 8. martā),
ko sniegs LELBA Teoloģijas nozares vadītājs prāv. Kārlis Žols. Pasākums notiks Sv.
Jāņa draudzes telpās.
Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart

