,,GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ, UN MIERS VIRS ZEMES, UN CILVĒKIEM LABS
PRĀTS.’’
(Lk.2:14)
Mēs labi zinām, ka īpaši daudz par mieru un prieku mēs runājam un dziedam tieši
Ziemassvētku laikā. Dievs visu ir devis (dāvinājis), lai mums un mūsos būtu un paliktu
Viņa dotais miers un prieks!
Ziemassvētki ir pilni nozīmes. Dievs dāvina mums to, kas Viņam ir visdārgākais
un mums visvajadzīgākais – Savu Dēlu.
Dievs no mums neprasa (un arī neprasīs) kādus mūsu nopelnus. Nē. Tomēr, Viņš
vēlas, lai mēs pilnīgā paļāvībā uzticētos Viņam darīt mūs pa īstam laimīgus un svētīgus!
Mēs labi redzam un zinām, ka tieši tuvojoties Ziemassvētku laikam cilvēki ir
aizņemti ar pirkšanu un pārdošanu, ,,skriešanu’’ pa lielveikaliem un dažādām vietām.
Laiks, kurā ir visvairāk nervu sabrukumu, depresiju, nemiera, steigas... Kāpēc?
Cilvēkiem neatliek laika un vietas Jēzum Kristum, (patiesajam) miera avotam.
Tas ir labi un pareizi, ka mēs gribam iepriecināt savus mīļos un dāvināt kādas
jaukas dāvanas. Mēs vēlamies ar to pateikt, ka viņi mums ir mīļi un īpaši. Dievs to visu
zina, redz un saprot. Jo Dievs taču ir visu labu dāvanu devējs un piepildītājs. Dievs vēlas,
lai mēs viens otram dāvinātu to, kas ir daudz svarīgāks par dāvanām, kas ir īslaicīgas un
zūdošas. Lai mēs dāvinātu savu mieru, prieku un sirds siltumu, ar ko neviena un nekāda
dāvana nevar aizvietot.
Mums visiem tik ļoti (vienmēr!) ir vajadzīgs īsts miers un prieks. Prieks par to, ko
Dievs ir darījis, dara un apsolījis mums, ka mums caur un ar Jēzu Kristu pieder visas
lietas. Visas!
Sākums ir GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ! VIENMĒR UN VISUR! Miers ar
Dievu un cilvēkiem! Miers nav nopērkams ne par kādu naudu. Dievs ir Miera
Lielskungs, jo Viņš ir Miers!
Mums katram un visiem ir vajadzīgs miers, lai mēs varētu arvien vairāk pateikties
Dievam, arvien mazāk runāt par mieru, bet mieru radīt sevī (savās sirdīs, domās, vārdos
un darbos) un apkārtnē, tur, kur mēs esam.
Tāds miers, kas nāk no Dieva. Saviem mācekļiem Jēzus sacīja: ,,Mieru Es jums
atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai
neiztrūkstas un neizbīstas’’ (Jņ.14:27).
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Ja mēs pavisam godīgi esam pret sevi, tad mēs paši – saviem spēkiem nespējam
būt īsti un patiesi priecīgi un ,,radīt’’ mieru sevī. Ne ar kādām cilvēciskām (pasaules)
metodēm un mēģinājumiem, bet, tikai vienīgi –kopībā ar Dievu!
Kopībā, tas nozīmē visā pilnībā UZTICĒTIES DIEVAM!
Uzticēties ,,no papēžiem līdz matu galiņiem’’, ne vairāk un ne mazāk. Jo mēs
vēlamies būt kopā ar Dievu vienmēr, vai ne?
Priekos un bēdās, laikā un mūžībā!
Miers un prieks ir katra kristīga cilvēka spēks un atpūta reizē! Miers ir mūsu
svētki un ikdiena. Nenovērtēsim to par zemu.
Lai domājot par Dieva dāvanām un domājot par dāvanām citiem, atcerēsimies, ka
vienmēr mēs tiekam aicināti būt bagāti Dievā. Dāvinot citiem, kas mums pašiem ir
svarīgs un iepriecinošs – Dieva Mīlestība, Miers un Prieks!!!
Sirsnīgi sveicu Jūs visus Ziemassvētku gaidīšanas svētkos, Kristus
piedzimšanas svētkos un katras dienas svinēšanas svētkos, ko Dievs mums vēl ţēlīgi
dāvā!
Jūsu mācītājs Dainis
==============================

INFORMĀCIJA
MĀCĪTĀJA KANCELEJAS STUNDAS SV.KRUSTA BAZNĪCĀ
Katru trešdienu no plkst.12:00 – 14:00 ( kā arī vienojoties ar mācītāju
citā laikā)
BĪBELES STUDIJAS BAZNĪCĀ
Katru trešdienu no plkst.14:00 – 15:00 (izņemot janvārī!)
2012. gadā - katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma
mācītāja referāts baznīcas zālē


PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Kristīti:
Leks Misa Freiverts.
Vecāki: Ronalds Freiverts un Ilona Misa.
Izvadīti:
Dţons Miltiņš
Dzintars Veide
Jānis Purviņš
Jānis Siliņš
Biruta Labsvīrs
Veronika Krims


Draudzes Vēstis

2

Nr. 481

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Mīļie draudzes locekļi!
Ar skumjām aizvadījām mūžībā ilggadīgo draudzes darbinieku Jāni Siliņu.
Jānis nekad neliedzās kalpot draudzē; viņš bija arī valdē un pēdējā laikā vairākus gadus
darbojās par Draudzes Vēstu redaktoru un izdevēju.
Pagājušajā pilnsapulcē Jānis bija vienīgais protokolētājs, jo no 60 klātesošiem neizdevās
pieaicināt vēl vienu. Es iepriekš jau biju apzinājis, bez Jāņa, vēl trīs draudzes locekļus
kuri visi atteicās pavadīt dažas stundas, lai rakstītu protokolu.
Tagad ir tāds stāvoklis, ka trūkst pilnsapulces protokola. Man par to ir jāatvainojas, bet
apsolu, ka nākošo pilnsapulci bez diviem protokolētājiem nesāksim; to drīzāk atliksim uz
nenoteiktu laiku.
Draudzē aktivitāte ir pieaugusi. Par to pirmām kārtām varam pateikties Dainim, mūsu
mācītājam, kurš cītīgi ir iesaistījies draudzes un plašākas sabiedrības darbā. Šogad pirmo
reizi, valsts svētku diekalpojums bija tieši 18. novembrī.
Pirmo reizi, kopš vairākiem gadiem, valdē ir pilns sastāvs. Klāt ir nākuši Dzintra Samulis
– Marketing un Kārlis Kasparsons – Administrācija. Dzintra rūpējas par sarīkojumiem un
skubina mūs visus būt aktīviem. Sirsnīgs paldies!
Pagājušā pilnsapulce pieņēma budžetu tekošam gadam ar iztrūkumu.
Valde apsver veidus, kā varētu ienākumus pavairot, lai segtu izdevumus, starp tiem arī
palīdzību jaunatnei un sabiedrībai, šeit un Latvijā.
Tāpat mums patreiz trūkst ērģeļnieku, un tos nākotnē būs jāatalgo vairāk kā līdz šim.
Lūdzu pieteikties pie manis vai arī pie mācītāja, kas būtu ar mieru pavadīt
dievkalpojumus uz ērģelēm, vienu vai arī vairākas svētdienas mēnesī.
Paļaujamies un laipni lūdzam nākt talkā arī ar ziedojumiem!
Pagājušo svētdien baznīcā biju naudas iekasētājs un biju patīkami pārsteigts, ka vairāki
draudzes locekļi, bez kārtējām nodevām, arī vēl noziedoja klāt apmēram $400.
Novēlu visiem draudzes locekļiem priecīgi sagaidīt Kristus piedzimšanas svētkus un
veselīgu, miera pilnu jauno gadu.
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks
==============================

Sveiciens svētkos.
2011. gada 18. novembrī mēs piedzīvojām ļoti iespaidīgu un valsts svētkiem piemērotu
dievkalpojumu ar koncertu un vēlāk uzdzēram tostu „saules mūžu Latvijai”, ar glāzi
šampānieti.
Šis bija visiespaidīgākais 18. novembra dievkalpojums ko biju piedzīvojis. Paldies
mācītājam Dainim par vadību ērģelniecei Kristīnei Mellēnai par pavadīšanu,
māksliniekiem Lailai Grosai, Lilitai Lauriņai, Kristīnei Elbertai, Sandrai Birzei un
Helenai Kasztelanei par augsta standarta sniegumiem. Paldies Dzintrai Samulei par
koncerta organizēšanu un citiem pakalpojumiem. Paldies Inesei Bērziņai ar dāmām, par
gādību lejas zālē.
Pēc goda konsula Melburnā Jāņa Dēliņa uzrunas izskanēja spēcīga tautas lūgšana.
Man teica, ka esot bijuši 103 dievlūdzēji.
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Visu šo svinīgumu piedzīvojot, man nāca atmiņā cik patriotiski mēs latvieši šeit
Austrālijā jau no paša sākuma esam bijuši un vēl esam.
Atceros kad 1951. gadā 18. novembrī atrados uz kuģa MS Goya ceļā uz Austrāliju. Uz
kuģa bija krietns skaits latviešu. Es biju 17 gadu vecs.
Nelaiķis Ilmārs Endzinš, leģiona virsnieks, teica, ka mums jārīko svētku akts.
Mani izraudzīja par uzrunas teicēju. Uzģērbu sava vectēva, vijolnieka Eduarda Svarres
baltās vilnas bikses, kuras protams man nederēja un kaut ko pateicu. Sekoja Dievs, svētī
Latviju!
Tā arī iebraucot šai zemē mēs turpinājām strādāt un ilgojāmies, lai Latvija būtu atkal
brīva. Dibinājām skolas, skautus, gaidas un atjaunojām korporāciju aktivitāti. lai
audzinātu jaunos latviskā garā.
Izdarījām spiedienu un informējām vietējo sabiedrību par Padomju savienības
varmācībām pret cilvēci un it sevišķi Baltijas valstīm.
Kad Gofa Vitlama (Gough Whitlam) strādnieku valdība, kā vienīgā, izņemot Zviedriju,
rietumu zemēs, atzina Baltijas valstu inkorporāciju Padomju savienībā, mēs devāmies „uz
barikādēm” ar karogiem un protestu gājieniem pilsētu centros.
Atceros, ka mēs toreizējam liberāļu partijas „ēnas” ārlietu ministram Andrejam Pīkokam
(Andrew Peackok) ļāvām „bučot mūsu mazuļiem galvas”, jo viņš apsolīja šo bezjēdzīgo
lēmumu atcelt, tikko tikšot pie valdības. Šo solījumu liberāļu koalīcija arī turēja, kā
pirmo, kad tā drīzi pēc tam tika ievēlēta ar lielu balsu vairākumu.
Atceros arī, ka demonstrējām mākslas centrā, kad tur viesojās kāda kazāku dejas grupa.
Mūsu dēli un meitas pārņēma no mums šo patriotisko lāpu ar tik pat lielu dedzību.
Atceros, kad mūsu dēls Pauls kopā ar brāļiem Eimaņiem 1988. gadā devās ar kuģi uz
Tallinu un tālāk ar autobusu uz Rīgu, lai atbalstītu vietējos censoņus.
Tagad esam priecīgi par 20 atjaunotiem brīvības gadiem. Mazliet gan skumstam, ka šajos
gados bija jāpiedzīvo jau 11. valdība.
Varam būt lepni un pateicīgi Dievam, par iepējām pielikt roku pie brīvības atgūšanas un
valsts tālāk atbalstīšanas.
Saules mūţu Latvijai!
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks
==============================

DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS.
Draudzes dāmu kopa sveica Martu Puriņu, viņas 100 gadu dzimšanas dienā ar baltu rožu
krūmu, kurš tiks stādīts, Ciema simtgadnieku rožu dārzā. Marta, daudzus gadus ir bijusi
aktīva darbiniece dāmu kopā.

100 gadu jubilāre Marta Puriņa
Latviešu ciemā
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Pēc dievkalpojuma, ar kliņģeri, dāmas apsveica mūsu jubilāru, mācītāju Daini, dzimšanas
dienā.

Jubilārs māc. Dainis Markovskis
ar jubilejas kliņģeri

Kuplā skaitā un ar labu atsauksmi, augusta mēnesī, baudījām „mājas pavarda” pusdienas
un noklausījāmies interesantu Edmunda Smalkā referātu.
Vēlam vieglas smiltis Džonam Miltiņam, paldies viņam, ka viņš uzņēmās un palīdzēja
mums ar draudzes Dāmu kasi, mums tagad liels trūkums. Izsakām līdzjūtību Lidijai.
Pieminēsim mūžībā aizgājušo Veroniku Krimu. Viņa ilgus gadus aktīvi darbojās dāmu
kopā.
Paldies Ausmai un Rozīšu ģimenei par skaisto vainagu ko viņi ziedoja kapu svētkos.
Paldies Gintai Pindard par jaunām vāzēm. Paldies visiem kas ziedojuši, dāmu kopas
darbam.
Inese Bērziņa
Draudzes dāmu kopas priekšniece
==============================

DRAUDZES ĪPAŠUMA PĀRZIŅA ZIŅOJUMS
ZIEMASSVĒTKU TALKA – Atkal tuvojas Ziemassvētki, līdz ar to, kā jau agrāk bija
izziņots, sestdien 12. novembrī notika lielā baznīcas un apkārtnes uzkopšanas talka.
Šoreiz laika apstākļi bija mums labvēlīgi, ar siltu saulīti un maz vēja. Ieradās 21
talcinieks. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa bija mūsu draudzes pensionāri, cītīgi
strādājām līdz pusdienām, kuras bija sagatavojusi Inese Bērziņa un dāmu komitejas
dāmas.
Padarījām visus iecerētos darbus, un bija sagriezti tik daudz koku un krūmāju zari, ka
sākotnē domājām, ka lielais 4 kub.m. atkritumu tvertnis būs par mazu. Tomēr pāris
vīriem un vienai jaunavai cītīgi stampājot saplacinājām lielo kravu līdz noteiktam
līmenim.
Talkā piedalījās: mācītājs Dainis Markovskis, Skaidrīte, Viktors un Ilmārs Aleksējevi,
Ināra un Edgars Ārīši, Inese Bērziņa, Silvija un Laimonis Blāķi, Imanta (Rūķis) Brants,
Benita un Aivars Bruņi, Imants Bruns un Iveta Vanaga ar mazo Elitu, Skaidrīte Caune,
Pēteris Dārziņš (Tautas deju kopa), Rasma un Kārlis Eimaņi, Indulis Piksons (nav mūsu
draudzes loceklis), Trevor Pindard, Sue Mitchell (Tautas deju kopa).
Biju negaidīti pārsteigts par lielo talcinieku atbalstu, kaut gan, būtu bijis ļoti vēlams
redzēt vairāk mūsu jaunākās paaudzes locekļu, sevišķi no grupām kuras lieto baznīcas
telpas bez atlīdzības un ierobežojumiem. Tāpat kā Draudzes valdes locekļi, tā arī
baznīcas uzturēšanas un apkopšanas darbos mēs visi piedalāmies bez atlīdzības, tā
ietaupot draudzei lielus izdevumus. No draudzes kases tiek atmaksāti tiešie nepieciešamie
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izdevumi, kuri šoreiz tuvojās pieci simts dolāriem. Draudzei ir nepieciešamā talcinieku
apdrošināšana. Liels paldies visiem talciniekiem.
TĪRĪŠANA – Baznīcas un apkārtnes tīrīšana, kaut arī reizēm „klibojot”. notiek katru otro
nedēļu pateicoties talciniekiem saskaņā ar sastādīto dežūru sarakstu. Ar nožēlu jāziņo, ka
dežūru saraksta izpildīšana šogad nav bijusi apmierinoša, nepiedaloties nozīmētiem
dežūrantiem. Nespēja ierasties nav arī ziņota, lai varētu dabūt atvietotāju, tā vairākas
nedēļas atstājot netīru un nekārtīgu baznīcas iekšpuses kā arī apkārtnes iespaidu.
DRAUDZES ARCHĪVS – Ar nožēlu jāziņo, ka mūsu draudzes archīvārs Pēteris Ronis
veselības dēļ ir atteicies šo darbu turpināt. Visus šos gadus archīvāra uzdevumus Pēteris
veica kārtīgi un sistēmātiski, un ar lielu sajūsmu. Šī gada 20. augustā saņēmu no Pētera
visus archīva materiālus, kuri bija septiņās kastēs, un novietoju tās baznīcas balkona
jumta noliktavā. Paldies Pēterim par ilgo labi sakārtoto un veikto darbu.
EXIT GAISMAS – Lai ietaupītu lielos izdevumus (apm $1000 gadā) esmu nolēmis ik
sešu mēnešu gaismas lukturu pārbaudi veikt pašu spēkiem, saziņā ar privātu elektriķi.
KĀJU SILDĪTĀJI – Tā kā tagadējie baznīcas kāju sildītāji vairāk nedarbojas un tāpēc, ka
sistēma ir ļoti novecojusi, atjaunošana ir ļoti komplicēta un dārga. Ar elektrības inženiera
Kārļa Kasparsona palīdzību, esam apskatījuši vairākas iespējas. Izskatās, ka vainīgi nav
vecie sildītāji, bet elektrības pievada kontroles mechānisms. Esmu nodevis šos
atjaunošanas darbus Kārlim tālākai kārtošanai.
Nobeigumā, gribu uzsvērt, ka baznīcas uzturēšana labā kārtībā, kā zināt, prasa remonta
un uzkopšanas darbus. Tā kā mūsu draudzes locekļi noveco un jaunāko paaudzi grūti
piesaistīt, būs arvien vairāk jāskatās uz profesionāliem amatniekiem, kas saistīsies ar
daudz lielākiem izdevumiem nekā tie ir tagad.
Aivars Bruns
Draudzes īpašumu pārzinis
==============================

Pēc 18. novembra dievkalpojuma,
baznīcas zālē Draudzes priekšnieks
E. Lēmanis aicina klātesošos uzdzert
tostu Latvijai
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SVĒTĀ KRUSTA DRAUDZES KALENDĀRS
2011.g. decembris
4. decembrī – plkst.11:00
Adventa 2. svētdienas dievkalopums
11. decembrī – plkst.11:00
Adventa 3. svētdienas dievkalpojums
18. decembrī – plkst.11:00
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
Pēc koncerta Ziemassvētku eglīte baznīcas zālē
24. decembrī plkst. 11:00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
24. decembrī – plkst.14:00
Svētvakara dievkalpojums – Sv.Mateja baznīcā Futskrejā
24. decembrī – plkst.17:00
Svētvakara dievkalpojums
25. decembrī – plkst.10:00
Ziemassvētku dievkalpojums angļu valodā
31. decembrī - plkst.17:00
Vecgada dievkalpojums
2012.g. janvāris
01.-22. janvārī
DIEVKALPOJUMI NENOTIEK!
29. janvārī – plkst.10:00 dievkalpojums
LŪDZU IEVĒROT DIEVKALPOJUMA JAUNO LAIKU – plkst.10:00!
2012.g.februāris
5. februārī – plkst.10:00 dievkalpojums
12. februarī – plkst.10:00 dievkalpojums
19. februarī – plkst.10:00 dievkalpojums
19. februarī – plkst.14:00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
26. februārī – plkst.10:00 dievkalpojums
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DIEVKALPOJUMU DEŢŪRAS 2011. G. DECEMBRĪ,
2012. G. JANVĀRĪ, FEBRUĀRĪ
Datums
2011/2012
Decembris
4.

Draudezes
Apsveicēji
vecākie kalpo

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri ziediem
pušķo

Virtuvē

M. Biršs

Z. Ādmsone
G. Ādamsons
I. Brants
Jaunieši

D. Stils

Z. Ādamsone

E. Latiša

M. Ozola
J. Ozols

Dāmu kom.
(Dz. Samulis)
(Dievkalpojums angļu valodā)

A. Būmane
I. Lecis

I. Lecis

A. Būmane

11.
M. Biršs
18. Ziemassvētku koncerts
24.Plkst.14.00 M. Biršs
24.Plkst.17.00 D. Stils

E Ārītis
I. Ārīte
Dāmu komiteja
J. Ozols
Dievkalpojums Futskrejā
J. Ozols

25.Plkst.10.00 M. Biršs
31.Plkst.17.00 D. Stils

I. Ārīte
Dāmu kom.
***

***

Janvāris
29.

M. Biršs

I.Ārīte
E. Ārītis

E. Ārītis

I. Ārīte

A. Rozītis

Februāris
5.

D. Stils

J. Ozols

S. Blāķis

I. Bērziņa

12.

M. Biršs

D. Stils

E. Latiša

E. Latiša

19.
26.
Marts
4.

D. Stils
M. Biršs

M. Ozola
J. Ozols
Z. Ādamsone
G. Ādamsons
I. Brants
D. Stils

I. Lecis
T. Pindard

D. Stils
G. Pindard

A. Būmane
G. Pindard

I. Ārīte
E. Ārītis

E. Ārītis

A. Rozītis

A. Rozītis

D. Stils

==============================

NEBAIDIES
Par to, kas varētu notikt rītu.
Tas pats mīlošais Tēvs.
Kas rūpējas par tevi šodien,
Rūpēsies par tevi arī rītu,
Un katru dienu.
Vai nu Viņš tevi pasargās
No ciešanām,
vai arī Viņš dos tev
neizsmeļamu spēku
tās pārvarēt.
Tādēļ, saglabā mieru,
Un aizmirsti visas
Raižu pilnās domas un iedomas.
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CHAIRMAN’S REPORT
Dear members – greetings!
It is with sadness that we have farewelled from this earth our dear friend and loyal
member Janis Silins.
Janis was an active member in the congregation and for many years acted as editor of
Draudzes Vestis. At the last AGM Janis was the only volunteer, among 60 attendees who
was willing to take the minutes and consequently we are now without them.
For the first time in many years the committee has full number of members. We warmly
welcome the newcomers Dzintra Samulis and Karlis Kasparsons.
Activity, since pastor Dainis Markovskis is now fairly well entrenched, has generally
increased.
We would like to resume regular services for those that prefer English, but need your
input.
Please come and tell us your needs and make suggestions.
 What type of service would you prefer – how often and at what times?
 Would you be willing to assist with the organisation?
 Do you support more information in English? I just noticed that the Latvian
House MLB has published their activities calendar in English.
 You can also blog in English on our newly re-designed website
www.holycross.org.au
 Please also write or make suggestions in Draudzes Vestis.
At last AGM a deficit budget was accepted. The committee is looking at ways to increase
income, so that expenses can be met and charitable work continues.
We also lack an organist at present. Please let me or pastor Dainis know if you can assist,
against remuneration of course, and play the organ at services once or more times a
month.
Whatever you can afford to donate in addition to the regular dues, would be most
welcome.
I wish all members to joyfully celebrate the anniversary of our Lord’s arrival on this
earth, and a happy and prosperous New Year.
Eduards Lemanis
Chairman
==============================

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS
KONCERTS un EGLĪTES
SARĪKOJUMS
Svētdien 18. decembrī plkst 11os
Sv. Krusta baznīcā

Groziņi ņemami līdzi. Visi mīļi gaidīti..
Draudzes Vēstis
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Pateicība talciniekiem
Paldies visiem talciniekiem, kas piedalījās Draudzes Vēstu Nr. 480 salikšanā un
izsūtīšanā.
Valde

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2012. g. 5. februārim
Rasmai Celmai 56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au
Rakstus lūdzu sūtīt kā „word attachment”(doc) Paldies.

==============================

SATURA RĀDĪTĀJS
D. Markovskis
D. Markovskis
***
E. Lēmanis
I. Bērziņa
A. Bruns
***
***
E. Lēmanis

Gods Dievam augstībā
Informācija
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Draudzes priekšnieka ziņojums
Dāmu kopas priekšnieces ziņojums
Draudzes īpašumu pārziņa ziņojums
Dievkalpojumu kalendārs
Dievkalpojumu dežūras
Chairman’s report

1.
2.
2
3.
4.
5.
7.
8.
9.

==============================

Draudzes darbinieku adreses:

Draudzes Vēstis
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Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz c/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. Vic. 3930.
Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca
Māc. Dainis Markovskis
Draudzes priekšnieks
E. Lēmanis
Priekšnieka vietnieks un kasieris
A. Ziedars
Dāmu komitejas priekšniece
I. Bērziņa
Biedrzine
Irene Ziedare
Valdes loceklis
M. Balodis
Draudzes īpašumu pārzinis
A. Bruns
Kapsētas pārzinis
G. Rozītis
Administrācija
K. Kasparsons
Marketing
Dz. Samulis
Sekretāre un pārstāve
V. Jefimova

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes valde:
7b Chestrer Street, Surrey Hills. Vic. 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130
e-pasts: lemanise@gmail.com.
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts: aziedars@gmail.com
121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084
e-pasts: ineseberzins@primusonline.com.au
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com
40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au
41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au
2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084
8 Melaleuca Ave. Lwr. Templestowe, Vic . 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
3/106 Brown Street, Heidelberg , Vic. 3081
48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au

Tel. 9836 0119
Tel. 9890 5797
Mob. tel. 0459 474 995
Tel. 9877 9403
Mob. tel. 0404 856 511
Tel. 9787 5466
Tel. 9459 0673
Tel.9787 5466
Mob. tel. 0409 355 532
Tel. 9877 4842
Tel. 9890 4849
Mob. tel. 0418 520 321
Tel. 9459 8392

Mob. tel. 0411 119 848
Tel. 9457 1340
Mob. tel. 0411 375 834
Tel. 9764 1468

Draudzes vecākie:
214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204
e-pasts: martinbirss@bigpond.com
4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9563 9685
Mob. tel. 0407 685 006
Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstu redaktors
I. Ziedare
Redakcijas locekle
R. Celma

Draudzes Vēstis - redakcija
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com
56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au

Tel.9787 5466
Mob. tel. 0409 355 532
Tel. 9887 0806

Draudzes nodevas:
2009 – 2010. gadam
2010 – 2011 gadam
2011 – 2012 gada,

$135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk.GST)
$135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk.GST)
$150, valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk.GST)

Martiņš Biršs
Dagmāra Stils

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt: A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930
Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā

www.holycross.org.au
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