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KAS TAGAD BŪS?

sarukšanu kā liecina pieredze plašākā
Kanādas sabiedrībā.
Krustcelēs atrodamies laiku pa laikam
savās dzīvēs, ne tikai jaunībā. Galvas
lauzīšana par mācību vai studĳu izvēli
daudziem būs senā pagātnē, toties varbūt
jautājumi tagad ir par to, kā izžonglēt vēlmi
dibināt ģimeni un tikt galā ar vājprātīgām
mājas cenām Toronto un tiešā apkārtnē.
Sirmgalvjiem - nu arī tiem ir savu jautājumu
virkne, ko risināt.
Risinājumu fundamentālajam dzīves
jautājumam: “kas tagad būs?” lasām
augšminētajā atstāstījumā par apustuļa Pāvila
otro misĳas ceļojumu, un par zīmīgo
sastapšanos ar Lidĳu, sabiedriski ievērojamo
sievieti. Lidĳa, neskatoties uz savu turību meklē. Meklē dzīves dziļāko jēgu. No tā izriet
viņas pievēršanās vienam Dievam. Pāvilam,
savukārt, ir paša Jēzus dotais uzdevums
mācīt par Dievu, kas kā Jēzus ir nācis
pasaulē, lai cilvēkus atbrīvotu iekšēji un ārēji.
Pārsteidzošā tikšanās, kur notiek tas, kam
jānotiek, atbild jautājumam “kas tagad būs?”
Tas, ka Lidĳa vēlas nokristīties kopā ar visu
savu saimi un ka viņas nams kļūst par sākuma
punktu kristietības ievešanai Eiropā, izriet no
tā, ka viņi abi divi apzinās Dievu, Pāvila
gadījumā - Jēzus dzīvo klātieni savā dzīvē.
Abiem sirds ir atverta Dieva balsĳ, abi klausās,
un katrs zina, kā attiecīgi rīkoties.
Vasara tuvojas ar gaŗām saulainām
dienām, un, ja arī līs, kā mums sola, tad nekas! Te tad paveŗas iespēja mācīties no
Pāvila un Lidĳas - nolikt visu ikdienišķo pie
malas, klusēt, apzināties Dieva klātieni,
atvērties bezgala daudziem veidiem kā Dievs
uzrunā, ieklausīties un pateikties. Tad katrs
zinās, kur un kā atrast atbildi jautājumam “kas tagad būs?”

(Daļēji pārņemts no 2019. g. iesvētes
dievkalpojuma sprediķa.)

“Atstājuši Troādu, mēs taisnā ceļā aizkuģojām
uz Samotrāki un nākamajā dienā devāmies uz
Neapoli un no turienes uz Filipiem, pilsētu, kas
mūsu ceļā bija pirmā kolonija Maķedonijas
apgabalā. Šajā pilsētā mēs pavadījām dažas
dienas. Sabatā mēs izgājām ārā pa pilsētas
vārtiem un devāmies gar upi, kur, mēs
domājām, jābūt lūgšanu vietai, un apsēdušies
sākām runāt ar sievietēm, kas tur bija
sanākušas. Klausījās arī kāda dievbijīga
sieviete, vārdā Lidija, viņa bija purpura
pārdevēja no Tiatīras pilsētas. Viņai Kungs
atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Kad viņa
un viņas nams bija kristīti, viņa aicināja: “Ja
jūs uzskatāt, ka esmu Kungam uzticīga, tad
nāciet manā namā un palieciet.” Un viņai
izdevās mūs pierunāt.”
Apustuļu darbi 16:11-15
Izmeklēju šo rakstu vietu šī gada
iesvētes dievkalpojumam, lai palīdzētu
saredzēt ka un kā ir iespējams savīt savu
esību kā Jēzus sekotājiem ar savu reālo
ikdienas dzīvi. Sevišķi iesvētītajiem jauniešiem
šajās dzīves krustcelēs paceļas jautājums:
“kas tagad būs?”.
To var vaicāt katrs par sevi, par kādu
atsevišķu grupu, vai arī par plašāko
sabiedrību.
Iesvētītie jaunieši nav vienīgie, kas
atrodas krustcelēs. Par laikiem, kuŗos
dzīvojam, bieži dzird apgalvojumu, ka tie ir
satraukumu pilni. Tomēr ar to tikai
pievienojamies visiem iepriekšējiem
laikmetiem, jo katrā ir bĳuši savi nemiera
izaicinājumu. Tas nav aizbildinājums
neuzrunāt kritiskas situācĳas, piemēram vides sabojāšanu un klimata maiņu.
Latviešu organizācĳas arī nav vienīgās,
kas cīnās ar brīvprātīgā darba spēka

Mācītāja Ilze
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WHAT NEXT?
“We sailed from Troas straight for Samothrace
and came to Neapolis the following day. From
there we went to Philippi, a city of Macedonia’s
first district and a Roman colony. We stayed in
that city several days. On the Sabbath we went
outside the city gate to the riverbank, where we
thought there might be a place for prayer. We sat
down and began to talk with the women who had
gathered. One of those women was Lydia, a
Gentile God-worshipper from the city of Thyatira,
a dealer in purple cloth. As she listened, the Lord
enabled her to embrace Paul’s message. Once
she and her household were baptized, she urged,
“Now that you have decided that I am a believer in
the Lord, come and stay in my house.” And she
persuaded us.”
Acts 16:11-15

I selected this passage for our
confirmation service this year chiefly to give
our young people a sense of how they might
shape their everyday life around an
understanding of themselves as followers of
Jesus. For them the question: “what next?” is
particularly significant given that they are on
the threshold of a new stage in their lives.
The question is one that we can ask of
ourselves as individuals, of a group or of
society at large, for it isn’t only our newlyconfirmed youth that find themselves at a
crossroads.
It is often said that we live in anxious
times. Maybe we are not unique in that: a brief
look over history, even not that long ago,
suggests that each age has had its anxieties.
But that isn’t an excuse to be passive and
ignore the great issues that challenge us
today - climate change, the well-being of the
planet and all that inhabits it.
Latvian organizations are not alone in
experiencing a sharp reduction in volunteers
as reports from Canadian groups indicate. It is
a common reality of the age.
As individuals we all find ourselves at a
crossroads, more than once over our lives.
The head-scratching around which subjects
to study, which courses to take may be long

behind us, but perhaps the challenge today is
how to juggle the desire to have a family and
deal with the astronomical cost of housing in
the GTA. And for older people, well they often
have a multitude of questions to settle.
The above reading about the apostle
Paul’s second missionary journey and his
significant meeting with Lydia, the noteworthy
successful businesswoman suggests a faithbased way of addressing that fundamental
question we all face: “what next?” Lydia,
notwithstanding her wealth and elevated
position in society is nonetheless a seeker.
Someone looking for deeper meaning in her
life. Turning to God is her way of doing so.
Paul, on the other hand, has received his
calling directly from Jesus to spearhead
sharing the good news of God coming into
the world as Jesus to save people, to save
the world. The unexpected meeting and
connection of these two people is where we
find an answer to the question: “what next?”
Lydia’s request to be baptized by Paul, along
with her household, and to have her home
become the home base for the expansion of
Christianity into Europe all emerge from the
following. Both Paul and Lydia are aware of
the presence of God with them, in Paul’s
case, Jesus’ presence; their hearts are open
to hear God speaking to them; they listen, and
each knows how to respond accordingly, and
does so.
Back to us. Summer is right round the
corner, with those longer, hopefully sunnier
days, and with that, the opportunity to try
Paul and Lydia’s approach. Put your
everyday rush and concern, consciously, to
one side, be still, be aware of God’s presence,
open your heart to the endless ways God
speaks to you, attend, and give thanks. God
really does speak to you, no matter what the
crossroads is, and will guide you to finding an
answer to “what next?”
Mācītāja Ilze

izveidojušās vairāku gadu griezumā Albertas
galvenajās pilsētās – Edmontonā un Kalgarĳā
Kanādas rietumos un Halifaksā valsts austrumos,
un jādomā, ka arī citos Kanādas pilsētu centros.

LELBA KANADAS APGABALA
KONFERENCE
Piektdien, 29. martā, Toronto Sv. Jāņa draudzes
telpās notika garīdznieku apspriede un pārrunas.

Sesĳas beigās notika vēlēšanas. Par apgabala
garīgo vadītāju ievēlēja māc. Dāvi Kaņepu, bet
pārējos amatos pārvēlēja līdzšinējos darbiniekus:
Uldi Dāboliņu (apgabala laicīgais pārstāvis
LELBāL virsvaldē), Dainu Braunu (apgabala
kasiere), Gunti Bērziņu (apgabala sekretārs).
Sirsnīgu pateicību pelnījusi prāv. Ilze KuplēnaEwart par pēdējo 8 gadu vadību! Viņas pūles un
uzticība Dievam ļāvušas apgabalam paturēt
kalpošanas durvis atvērtas, neizslēdzot jaunas
pieejas un iespējas mūsu darbam.

Sadraudzība turpinājās sestdien, 30. martā
Hamiltonas Kristus draudzes telpās, uz kurām
ieradās delegāti no Hamiltonas, Otavas/
Montreālas, Sv. Katrīnas, Toronto Sv. Andreja un
Sv. Jāņa draudzēm. (Rakstisku ziņojumu
saņēmām no Sadberĳas draudzes garīgās
vadītājas, diak. Ineses Upmanes-MacDonald.
Pārskatu par Kalgarĳas draudzes darbību sniedza
māc. Ilmārs Zvirgzds.) No Sv. Andreja draudzes
konferencē piedalījās Anda Libere, Guntis Bērziņš
un Elmārs Bērziņš.

SV. ANDREJA DRAUDZES
70 GADU JUBILEJA

Konferences darba dienu ar svētbrīdi ievadīja
prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs.Tam sekoja LELBA
pārvaldes priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa
sveiciens un vēstījums par LELBA darbību
kopumā. Pēc tam viņš referēja par notikušo LELB
un LELBāL sadarbības sēdi Īrĳā, kuŗa bĳa
noslēgusies tikai dažas dienas agrāk.

Mazais draudzes locekļu pulciņš, kas 1949. gada
13. martā dibināja draudzi, šaubījās, vai draudze
varēs pastāvēt un pieaugt, jo dažus mēnešus
iepriekš bĳa nodibināta Sv. Jāņa latviešu draudze,
kuŗa arī centās piesaistīt draudzes locekļus.
Laimīgā kārtā, vairumam latviešu bēgļu izvēloties
apmesties Toronto apkārtnē, abas latviešu
draudzes spējušas pastāvēt un līdztekus kalpot
Toronto latviešu sabiedrībai visu šo laiku, lai pēc
70 gadiem izveidotu vēl ciešāku sadarbību un
šodien sadzīvotu zem viena jumta Sv. Jāņa
draudzes celtajā baznīcā.

Pēcpusdienas sesĳu iesāka ar LELBA financiālā
stāvokļa ziņojumu un apspriedi par apgabala
saistību ar to kopā ar pārvaldes kasieri Andri
Celchertu. LELBA grāmatas ne bez grūtībām ir
labā kārtībā un katram laikmetam jauni
izaicinājumi. Draudzēm visā LELBA sarūkot,
konsekventi mazinās to ziedojumi LELBA
budžetam. Bet ir gaiši mirkļi, LELBAi saņemot pa
kādam testamentāram novēlējumam. Informācĳas
apmaiņai nācās arī apgaismot klātesošos par
naudu pārskaitīšanas likumiem Kanādā, kad
vēlamies, piemēram, ziedot kādai īpašai
labdarības akcĳai.

Sv. Andreja draudzes locekļi ir pateicīgi, ka pēc
savas baznīcas ēkas pārdošanas, atstājot savas
ierastās mājas, kur 64 gadus bĳa pulcējušies
pielūgt Dievu un darbojušies, viņi varēja pārnākt
uz Sv. Jāņa draudzes baznīcu un latvisku vidi un
sadarboties ar latviešu draudzi. Sadarbība ar Sv.
Jāņa draudzi turpinās jau piekto gadu un ir bĳusi
ļoti laba un draudzīga. Priecājāmies svinēt savu
jubileju jaunajā mājvietā Sv. Jāņa baznīcā.

Kanādas apgabalā darbībā un kalpošanā maz
izmaiņu, lai gan esam ļoti priecīgi un pateicīgi
Dievam, ka jau pāris gadus garīdznieku saimei
pievienojušies māc. Ģirts Grietiņš un māc. Ilmārs
Zvirgzds.

Sv. Andreja draudzes 70 gadu dibināšanas jubileju
2019. gada 31. martā ievadīja mūzikāls pateicības
dievkalpojums, kuŗā piedalījās prāv. Gunārs
Lazdiņš (LELBA priekšnieks), māc. Ilze KuplēnaEwart, māc. Ģirts Grietiņš, prāv. emer. Dr. F. T.
Kristbergs un Andrew Slonetsky (Leadership
Team, Toronto Central Ministry Area, Eastern
Synod, ELCIC). Ar mūzikāliem priekšnesumiem
piedalījās Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis
Brigitas Alkas vadībā, sieviešu ansamblis

Vēl bez līdzšinējās pieredzes tomēr pacēlās
jautājums par tām Kanādas vietām, kur
izveidojušās jaunlatviešu kolonĳas. Izaicinājums,
ar kādu sastopamies šajā gadījumā, ir zināt, kādas
ir šo kolonĳu vajadzības un novērtēt mūsu
resursus. Mēs varam atsaukties uz Jēzus teikto:
Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz! Šīs kolonĳas
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“Klaritas”, īpašs svētku vokālais ansamblis, stīgu
kvartets un solisti: dziedātāja, Ella Farlinger; Juris
Ķeniņš, čells; Andrew Chung, trompete; Dāvids
Šmits, ērģeles un klavieres. Programmā bĳa
vairāki mūsu bĳušā draudzes ērģelnieka, koŗa
diriģenta un komponista Tālivalža Ķeniņa un koŗa
diriģenta un komponista Arvīda Purva skaņdarbi.
Dievkalpojumu uzņēma video filmā, kas pieejama
draudzes tīmekļa lapā:
www.standrewslatvian.org.
Pēc dievkalpojuma sekoja svinības lejas zālē.
Dāmu komiteja bĳa sagatavojusi gardas
pusdienas un bagātīgu saldo galdu ar tortēm un
kliņģeri. Viesus pie galdiem apkalpoja smaidīgi un
čakli draudzes jaunieši. Draudzes priekšniece
teica īsu uzrunu un pēcpusdienas norisi vadīja
Imants Purvs, piesakot apsveikumus. Prāv.
Gunārs Lazdiņš apsveica no LELBAs un no arch.
Laumas Zušēvicas. No ELCIC apsveica Andrew
Slonetsky, no Sv. Jāņa draudzes apsveica māc.
Ģirts Grietiņš un Gunta Reynolds ar aploksni, no
Hamiltonas Kristus draudzes prāv. Dāvis Kaņeps,
no Kristus dārza apsveica Lauma Stikuta un Dr.
Baiba Zariņa ar aploksni, no Igauņu Sv. Andreja
draudzes Riina Klaas, pasniedzot dāvanu – mazu
stikla vitrāžu. Rakstiski apsveikumi bĳa saņemti no
Latvĳas Republikas vēstnieka Kanadā, Kārļa
Eihenbauma, no Latvĳas Republikas goda konsula
Dienvidrietum Ontario, Kārļa Vasarāja, no LELBāL
arch. Laumas Zušēvicas, no Sv. Andreja Igauņu
draudzes, Austrumu draudzes, no māc. Dr. Anitas
Gaides un prāv. emer. Ivara Gaides, no Otavas
Miera draudzes, no māc. Rasmas Caunes.
Priecīgu pārsteigumu sagādāja apsveikums no
māc. Juŗa Cālīša, kas bĳa paredzēts tiešraidē no
Latvĳas uz ekrāna, bet izdevās tikai telefoniski
noklausīties viņa sirsnīgos vārdus un laba
vēlējumus.
Mūsu 70 gadu jubilejā it īpaši godinājām
draudzes dibinātājus. No 126 draudzes
locekļiem, kas parakstījuši draudzes
dibināšanas dokumentu, mūsu vidū vēl ir
trīs draudzes locekļi, kas visus šos gadus
ir aktīvi darbojušies līdz mūsu draudzē –
Lolita (Roze) Gulbe, Astrīda (KnessKnezinska) Pērkone un Viesturs Zariņš.
Auseklis Zaķis teica īsu uzrunu un
draudzes priekšniece Indra Mertena
pasniedza viņiem ziedus, izsakot
pateicību un atzinību. Māc. Ilze KuplēnaEwart arī apsveica klātesošo ilggadējo

draudzes koŗa diriģentu, komponistu Arvīdu
Purvu. Pēcpusdienu noslēdzot Andris Rubenis un
Egīls Fogelis novadīja dažas dziesmas ģitaras
pavadījumā.
Paldies visiem, kas piedalījās draudzes 70 gadu
jubilejas svinībās un kas visus šos gadus
atbalstījuši draudzes darbu! Paldies dāmu
komitejai un citiem palīgiem, kas piedalījās svinību
rīkošanā! Īpaša pateicība visiem draudzes
darbiniekiem, kas uzticīgi kalpojuši draudzes
darbā aizvadītajos 70 gados!
Draudzes pirmo 50 gadu darbība sīkāk aprakstīta
50 gadu jubilejas atcerei izdotajā grāmatā. Īss
draudzes vēstures kopsavilkums un apraksts par
pēdējo 20 gadu darbību tika izdalīts
dievkalpojumā un ir arī atrodams draudzes tīmekļa
lapā archīva nodaļā.

NO 70 GADU JUBILEJAS:
Iepriekšējā lapā: draudzes
dibinātājs Viesturs Zariņš un
Edīte Zariņš / Egils un Ruta
Fogels un Rita un Agris
Robežnieks.
Starp daudzajiem čakliem
palīgiem: Inta Briedis / Krista
Amoliņš, Anita Bredovskis,
Ilze Āboliņš, Imants un
Maureen Ķivlis / māc. Ilze un
Ron Ewart / Lauma Stikuts
Draudzes priekšniece Indra
Mertens, pieteicējs Imants
Purvs un apsveicēji no Sv.
Jāņa draudzes: Gunta
Reynolds, māc. Ģirts
Grietiņš, Maija Sukse
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SIDRABENES ZIŅAS
Sidrabenē pavasaŗa darbi sākās ar talku 4. maĳā.
Ieradās 45 talcinieki, kas ar sajūsmu nostrādāja
visu dienu, veicot pārvaldnieka Andreja Grīnberga
nozīmētos apkārtnes tīrīšanas un uzpošanas
darbus. Saimnieces Norie Hasspieler, Mudīte
Schuler un Gail Ozoliņa rīta pārtraukumam bĳa
sagatavojušas omletes, sviestmaizes un kafiju, bet
pēc pēcpusdienā paveiktajiem darbiem cienāja
talciniekus ar gardām “lazanjas” pusdienām.
Ieradās arī pārsteiguma ciemiņš – stājhokeja
spēlētājs Andrejs Ulmanis no Latvĳas, kas tikko
bĳa piedalījies turnīrā. Pirms vairākiem gadiem
viņš bĳa bĳis Sidrabenē, kad Latvĳas stājhokeja
komanda spēlēja Bostonā un spēlētāji, atbraukuši
apskatīt Toronto, pārnakšņoja Sidrabenē. Andrejs
Ulmanis izsniedza suvenīrus no Latvĳas četriem
visstrādīgākajiem talciniekiem.
Šovasar SIDKAFE pārvērtusies par ČAU
KAFEJNĪCU, kur saimniekos Pēteris Eglītis ar
dzīvesbiedri Leslie un meitām – Kaivu, Naomi un
Zīli. Sidrabeniešiem un viesiem jau maĳa gaŗajā
nogalē bĳa iespēja nogaršot pirmās maltītes. Visi
priecājās par garšīgajiem ēdieniem un jauko
apkalpi. Kafejnīca bĳa slēgta pāris nogales,
gatavojoties vasaras sezonai un atklāšanas
sarīkojumam 8. jūnĳā.
Sidrabenes sezonas atklāšana sestdien, 8. jūnĳā
iesākās ar “bocce” bumbas turnīru. Piedalījās 6
komandas un uzvarētāji bĳa Ērika un Māris
Treiguti. Pēcpusdienā uz atklāšanas sarīkojumu
bĳa ieradušies 87 dalībnieki. Paldies šefam
Pēterim Eglītim ar ģimeni, kas rūpējās par garšīgu
maltīti. Paldies solistam Valdim Jevtejevam par
dziedāšanu un Andrim Rubenim un Egilam
Fogelim par ģitaru pavadījumu un par kopdziesmu
vadīšanu. Bagātīga mazā loterĳa iepriecināja
dalībniekus ar dažādiem laimestiem. Lielās
Sidrabenes loterĳas vienīgo laimestu – Dziesmu
svētku sarīkojumu biļetes, ieguva laimīgās biļetes
īpašniece, Valda Zobena.
Atklāšanas sarīkojumā ar aplausiem un
sumināšanu īpaša pateicība tika izteikta Valdim
Kauliņam, kuŗš nenogurstoši nokalpojis
Sidrabenes pārvaldes priekšnieka amatā 28
gadus. Māc. Ilze pasniedza viņam LELBA
atzinības rakstu. Auseklis Zaķis uzrunāja no
draudzes padomes un pasniedza pateicības
apliecību un pārsteiguma balvas. Rudīte Innus

nolasīja jaunievēlētā Sidrabenes pārvaldes
priekšnieka, Voldemāra Innusa pateicības un
atzinības vārdus. Valdis Kauliņš vēl turpinās
darboties pārvaldē, īpaši pie sarīkojumu
rīkošanas.
Lai sagatavotos vasarai, īpaši Jāņu sarīkojumam
29. jūnĳā, sestdien, 15. jūnĳā notika papildus
kopīga Sidrabenes un nometnes talka. Īpaša
uzmanība tika pievērsta brīvdabas skatuves, kur
notiks Jāņu programma kā arī danču grīdas
uzpošanai, kur Kuldīgas mūzikanti spēlēs deju
mūziku. Jāuzpoš bĳa arī telpas Ķemeru atpūtas
ēkā un Cāļu kalnā, jo Sidrabene uzņems 35
Salaspils koŗa “Lōja” dziedātājus un mūzikantus,
“Rumbas kvartetu” no Kuldīgas. Abas grupas
piedalīsies Sidrabenes Jāņu programmā un pēc
tam Latviešu dziesmu svētkos Toronto no 4. līdz 7.
jūlĳam. Īpašas komitejas rūpējas par Jāņu
sarīkojuma rīkošanas darbiem un par viesu grupu
uzņemšanas darbiem Sidrabenē.
JĀŅI SIDRABENĒ
SIDRABENĒ Šogad līgos sestdien, 29. JŪNIJĀ,
lai saskaņotu ar dziesmu svētkiem. Pa dienu varēs
iepirkties pie daiļamatniekiem, iegādāties skaistus
ziedu vai lapu vainagus pret ziedojumu, baudīt
peldbaseinu, ēst pusdienas SIDKAFE, vai
vizināties zirga vilktos ratos.
Paredzēta pēcpusdienas programma ar dažādiem
īsiem priekšnesumiem un vakarā pl 19:00 Jāņu
programma Lōjas koŗa vadībā, kam sekos
zaļumballe uz dejas grīdas ar Rumbas kvartetu.
Būs Jāņu siers un alutiņš!
Ieeja pieaugušajiem $30.-, jauniešiem $20.- un
bērniem zem 12 par brīvu. Auto novietošana un
teltošana ieskaitīta ieejas maksā.
Visi laipni gaidīti!

SIDRABENES “čaukafejnīca”

būs atvērta jūlĳa un augusta nogalēs:
piektdienās no pl 18:00 – 21:00, sestdienās no
9:00 – 21:00, svētdienās no 9:00 – 14:00 /15:00,
izņemot 26. – 28. jūlĳa nogalē
un 23. – 25. augusta nogalē.

SID SVĒTKI
SALASPILS JAUKTAIS KORIS „LŌJA”

SESTDIEN, 27. JŪLIJĀ
14:00 SIDKAFĒ Draudzes “pikniks” – rīko Dāmu
komiteja

Koris „Lōja” dibināts 2007.gadā Salaspilī, par savu
misĳu izvēloties būt (pagaidām) vienīgais lībiešu
koris pasaulē. Ar saknēm Salaspilī, ar zariem
Latvĳā un pasaulē. Ieguvis nozīmīgu un unikālu
vietu Latvĳas un pasaules kultūras kartē. 2018.
gadā „Lībiešu kultūrtelpa” un tostarp „Lōja” tikusi
iekļauta Latvĳas Nacionālā nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā.

SVĒTDIEN, 28. JŪLIJĀ
• 11:00 Dievkalpojums visām paaudzēm,
ABĀS VALODĀS
• pēc dievkalpojuma nometnes bērnu
priekšnesumi
• kopīgas ‘BBQ’ pusdienas
• draudzīga pēcpusdiena ar karnevāla tēmu,
bērniem dažādas nodarbības, spēles un
izprieces
• sporta nodarbības sadarbībā ar LSAK
• aicinājums VISIEM, ne tikai nometņotājiem
• SIDKAFĒ – dāmu komiteja piedāvās
pēcpusdienas tēju

Lōja - tulkojot no līvu valodas "laiva" - lībiešiem
vienmēr ir bĳusi kā nerimtīgas kustības, darba
vietas un rīka, māju simbols, tas ir jēdziens, bez
kura nav iedomājama dzīve Daugavas krastā.
„Lōja” dzied daudzās valodās, paši darina
tautastērpus un rotas, mācās senās amatu
prasmes. Ar īpašu lepnumu pētām Daugavas
lejteces lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu,
mācām to saviem novadniekiem un visiem citiem!
„Lōjā” apvienojušās vairākas paaudzes un
ģimenes, kam šī dzīvesziņa kļuvusi par
nepieciešamību!

VISAS ĢIMENES UN BĒRNI MĪĻI AICINĀTI
PIEDALĪTIES!
‘SID SVĒTKI’ JULY 27 & 28
SATURDAY, JULY 27
2:00 SIDKAFĒ Congregation picnic

Šogad „Lōja” īpaši lepojas ar kuplo dalībnieku
skaitu un iegūto 2. vietu XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku Tautas tērpu skatē!

SUNDAY, JULY 28
• 11:00 Worship in BOTH LANGUAGES for ALL
• performance by SID Campers
• BBQ lunch for everyone
• afternoon of sports events, games and
festivities
• SID KAFĒ Afternoon tea

Vairāk kā desmit pastāvēšanas gados koris
uzstājies aptuveni 400 koncertos un pasākumos.
Katru gadu piedalās un nu jau arī organizē Līvu
svētkus Mazirbē, Tīnūžos, Rīgā un citviet. Daudz
esam koncertējuši un veidojuši kopīgas
programmas kopā ar atzītiem profesionāliem
izpildītājmāksliniekiem.

EVERYONE IS WELCOME TO JOIN IN THE FUN!

Veidotas programmas ar lielas formas
skaņdarbiem – J.S.Baha kantātes, Arvo Pērta „De
profundis”, Kamilla Sensānsa „Ziemassvētku
oratorĳa”, Lūcĳas Garūtas „Dievs, Tava zeme
deg”, Pētera Barisona „Brīnumzeme”, Raimonda
Tigula deju lieluzvedums „Lec, saulīte” u.c.

SIDRABENES PĀRVALDE 2019-2020
SIDRABENE MANAGEMENT COMMITTEE
Priekšsēdis / Chair: Voldemārs Innus
Vice-priekšsēdis / Vice-Chair & HR: Rob
Van Den Enden
Vice-priekšsēdis / Vice- Chair & Social:
Valdis Kauliņš
Kasiere / Treasurer: Rita Āpše
Sekretārs / Secretary: Elmārs Bērziņš
Biedri / Members: Norie Hasspieler,
Maureen Ķivlis

Koris ar savu uzstāšanos ir kuplinājis ārvalstu
prezidentu vizītes un Latvĳas Prezidenta
kancelejas, LR Tieslietu ministrĳas, LR Kultūras
ministrĳas oficiālos pasākumus. Ar panākumiem
esam piedalījušies koru konkursos un koncertējuši
Maķedonĳā, Gruzĳā un Itālĳā.
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Ar LR Kultūras ministrĳas atbalstu esam izveidojuši un uzturam lībiešu kormūzikas interneta vietni
livodkuor.lv, kur katrs interesents var iepazīties ar lībiešu kormūzikas piemēriem, noklausīties pareizu
teksta izrunu, bez maksas iegūt notis un citu informācĳu. Izdots lībiešu kora dziesmu krājums un CD
„Līvõd lōlõd pivād”Uŗū, uŗū 2012”.
Kora mākslinieciskais vadītājs kopš dibināšanas brīža ir Ģirts Gailītis. 2018.gadā korim pievienojusies
kormeistare un vokālā pedagoģe Anna Rudzīte.

2019. gada IESVĒTĪTIE JAUNIĒŠI pirms
dievkalpojuma pateicās māc. Ilzei / pa
labi: jaunieši dzied dievkalpojuma laikā
(foto: R. Tora)
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