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LELB PASAULĒ BĪSKAPA
VĒLĒŠANAS 2021

mums. Tā ir tava svētīta Baznīca, kas šodien svin
savu dzimšanas dienu. Neļauj tai sagurt, neļauj tai
zaudēt Svētā Gara spēku, kas dzīvu dara un dzīves
pārveido! Paldies, Tev, Debestēvs, – Tu pārvērti
manu dzīvi caur Vārdu un Sakramentu – un tiem,
kas man atklāja Tevi! Paldies par viņiem, kas devās
un dodas kopā, kalpojot Tev ar mīlestību, kas
atjauno cilvēku, dāvina cerību un stiprina ticībā;
kas saņemot žēlastību, to tālāk sniedz un piedod
cits citam, kā Tu mums esi piedevis.
Paldies, Debestēvs, par Latvijas Evaņģēliski
luterisko Baznīcu pasaulē! Paldies par visiem, kas
tajā kopā strādā, lūdz, priecājas un pateicas. To
vieno cerība, ka katrs Tavs bērns nejustos viens,
aizmirsts, nevajadzīgs vai atstumts, un arī caur
mums tiktu aicināts ienākt tur, kur vieta katram.
Kungs, ja vēl ko varētu lūgt, tad, lūdzu, palīdzi man
vadīt šo Baznīcu, kuŗas Labais Gans vienmēr būs
tavs Dēls Jēzus. Kad pietrūkst vārdu, dāvini tos.
Kad pietrūkst miera, atjauno to. Dod, ka nekad
nepietrūktu mīlestības pret Tevi un visiem, visiem –
patiešām visiem. Paldies par to, ko man ir
iemācījuši bērni, jaunieši, ģimene, draudzes locekļi
un draudžu vadītāji, Baznīcas nekad nenogurstošie
darbinieki Virsvaldē, Kristus visdažādākie kalpi.
Paldies arī par to, ko man iemācījuši tie, kas
izaicina, pretojas, pārbauda, jo tā tie mani darījuši
stiprāku un atklājuši to, par ko nespēju un nedrīkstu
klusēt.
Jēzu, lūdzu, piedod man manus grēkus un kļūdas.
Kad esmu citus sāpinājusi un pāri tiem darījusi,
palīdzi lūgt piedošanu un atjaunot attiecības, kas
nes svētību. Palīdzi, Dievs, šai pasaulei un mūsu
Latvijai. Svētī, aizsargā un dāvini gudrību nedomāt
tikai par sevi un savu nākotni, bet par visas
pasaules drošību, dabu, veselību un izdzīvošanas
spēju.
Paldies par to, kā tik skaisti nobirst lapas krāsu
segā, kuŗa izraisa bērnos prieku lapas rokās satvert
un augšup mest! Kas nāk no debesīm, tā tiek tām
atkal dāvināts! Kaut mēs visi līdzīgi spētu!
Jādodas, Dievs, uz dievkalpojumu! Jādodas kopā
Kristus mīlestībā, cerībā un ticībā Tevi teikt, slavēt
un Tev uzticēt visu sevi un mūsu Baznīcu!
Jēzus vārdā lūdzu….Āmen.
+Lauma

(Okt 30, 2021, Publicē Imants Miezis)

Apsveicam archibīskapi Laumu
Zušēvicu ar atkārtotu ievēlēšanu
bīskapa amatā un novēlam arī turpmāk
baudīt Dieva svētību kalpošanā un dzīvē!
Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko
no manis esi dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas
Kristū Jēzū. Sargā uzticēto krietno mantojumu caur
Svēto Garu, kas iemājo mūsos.
2 Tim 1:13-14
Visuspēcīgais Dievs!
Svētī archibīskapi Laumu ar savu Garu, lai Tas viņu
iedrošina un apgaismo, turpinot kalpot Latvijas
Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē bīskapa
amatā.
Uzturi viņu kā ganu, kas rūpējas par Kristus
ganāmpulku ar mīlestību,un vada mūsu Baznīcu un
tās daudzejādās kalpošanas ar gudrību un ticības
drosmi. Dod, lai viņa smeļas spēku un izturību
Tavās žēlastības dāvanās – Tavā Vārdā un
sakramentos, kā arī mūsu Baznīcas sadraudzībā.
Palīdzi mums mūsu archibīskapi atbalstīt ar
lūgšanām un aktīvu piedalīšanos Baznīcas dzīvē,
lai viņas vadībā mēs visi kopā – Latvijas
Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē – kalpotu
Tev par godu un latviešu tautai visā pasaulē par
svētību. Āmen!
Prāv. Anita Vārsberga-Pāža,
Archibīskapes garīgā vietniece

PĀRDOMAS UN LŪGŠANA
REFORMĀCIJAS DIENAS RĪTĀ
Dievs, Debestēvs! Paldies par šo dienu! Tu
vienlaicīgi esi pagātne, šis mirklis un visa nākotne.
Tavs Vārds ir Tavs Dēls, kas pasaulei atklāj Tevi.
Kā Tu mīlējis Viņu, tā mēs Viņā topam mīlēti un
iedrošināti, un Viņš ir un būs pamats mūsu ticībai
un Tavai valstībai virs zemes. Virs zemes, Kungs, ir
tik daudz rūpju, ciešanu un pārbaudījumu, stiprini
visus, kas kopā esam Tava Baznīca, lai mēs, kā
tevis svētīti darba rīki, varētu turpināt katram
palīdzēt atrast patvērumu Tevī un palīdzību arī pie
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REFORMĀCIJAS SVĒTDIENA

sprediķošanā centrā vienmēr ir jāpatur Kristus un
Viņa evaņģēlijs.

Cik svarīgs draudzes nosaukumā ir vārds
“luteriskā”? Draudzes oficiālais nosaukums ir Sv.
Andreja evaņģēliski luteriskā latviešu draudze
Toronto. Kāpēc mēs piederam luteriskai draudzei?
Atbildes varētu būt, ka jūsu ģimenē bija luterāņi,
jūs dzimāt luterāņi, jūsu vīrs vai sieva ir luterānis,
vai varbūt jūs uzrunā luteriskā teoloģija vai liturģija,
kas ir dievkalpojuma kārtībā. Varbūt jums vienkārši
patīk kaut kas šajā draudzē. Tātad varētu būt
daudz un dažādi iemesli, kāpēc jūs piederat
luteriskā draudzē. Labi, esam gatavi vēl vienam
jautājumam. Kas ir luterānis? Vai luterānis ir kāds,
kam ir Mārtiņa Lutera bilde savā makā vai mājās
pie sienas? Nē, man šķiet, nevienam šeit nav
Lutera bilde savā makā vai pie sienas. Kas ir
luterāņi? Luterāņi ir cilvēki, kas zināmā veidā domā
par Dievu un Kristu. Luterāņi ir cilvēki, kuŗi ir
vienoti ticībā un zināmās doktrīnās/mācībās, kas
viņiem ir svarīgas. Varbūt kāds jau sāk žāvāties.
Es minēju vārdu doktrīna, kuŗu es bieži neminu.
Doktrīnas ir garlaicīgas. Tagad ir laiks varbūt gulēt
ar acīm vaļā. 😊

Otrais – Vienīgi Kristus. Jēzus ir Vārds un Vārds ir
Jēzus. Jēzus atklāj mums Dievu. Jēzus bija Dieva
prāts un sirds, kas atnācis pasaulē cilvēka miesā.
Svētais Gars ir Dieva gars ar mums tagad. Mēs
ticam Trīsvienīgam Dievam. Ticības apliecībā
lielākā daļa ir veltīta Jēzum. Caur Jēzu mēs
iepazīstam Dievu. Luterāņi ir Kristus-centrēti.

Mēs bieži vien nekoncentrējamies daudz uz
doktrīnām, mēs vēlamies būt garīgi cilvēki, kalpot,
rādīt mīlestību savam kaimiņam, palīdzēt trūcīgiem
utt. Mēs varētu teikt, ka doktrīnas nav tik svarīgas
kā šīs kritiskās lietas. Mēs varētu domāt, ka, ja
cilvēks dzīvo morālu dzīvi, doktrīnas nav tik
svarīgas. Doktrīnas ir mugurkauls vai pamats, kas
dod mums spēku. Iedomājieties cilvēka ķermeni
bez mugurkaula. Ir vajadzīgs mugurkauls, kur
visas ķermeņa daļas pievienojas klāt.
Iedomājieties auto mašīnu bez chassis – šasijas.
Visas durvis un motors nokristu zemē.
Iedomājieties māju bez karkasa. Mājai vajadzīgs
stiprs karkass.

Atgriežamies pie jautājuma, kas ir luterānis?
Luterānim centrā ir Dieva Vārds – Bībele, Kristus,
žēlastība, ticība, mīlestība. Paturot šo prātā, šī ir
Sv. Andreja Evaņģēliski Luteriskā Latviešu
Draudze Toronto. Āmen.
Mācītājs Dāgs Demandts

Trešais – Vienīgi žēlastība. Mēs saņemam Dieva
žēlastību, šo milzīgo dāvanu, Dieva mīlestību,
grēku piedošanu mūsu ticības dēļ.
Ceturtais – Vienīgi ticība. Ticībā mēs tiksim glābti,
nevis mūsu darbu dēļ. Kas ir mūsu atbilde Dieva
žēlastības dāvanai? Dievs vēlas, lai mēs ticam.
Pāri par 300 reizēm Jaunā Derībā mēs tiekam
aicināti ticēt Jēzum Kristum. Ticība ir uzticēties
Dieva patiesumam un labestībai bez
pierādījumiem.
Piektais – Brīvība mīlēt, kā Kristus mīl ar to
mīlestību, ko Dievs mums dāvina. Mums ir
aicinājums mīlēt, kā Kristus mūs mīlēja.

VĒSTULE NO PADOMES PRIEKŠSĒDES
2021. gada 19. oktobrī
Covids mainīja mūsu pasauli, kādu mēs to
pazinām. Toronto šoruden paveicās, ka
nepiedzīvojām trešo Covid-19 vilni un izbaudījām
skaistu atvasaru. Tanī pašā laikā, Latvijas valdība
gatavojās uz pilnīgu ārkārtas režīmu līdz 15.
novembrim, lai apturētu Covid-19 inficēto skaitu,
kas patlaban ir pasaulē procentuāli visaugstākais.
Kopš augusta esmu Latvijā, lai sveiktu pasaulē
Stellu, mūsu pirmo mazmeitiņu. Manu atgriešanos
Toronto aizkavēja neveiksmes gadījums, kas
prasīja 10 nedēļu atveseļošanās posmu. Toties,
man ir bijis daudz laika pārdomām un pateicībai.
Pateicība par māc.Dāga draudzes vadību, Sarmu
Gaidi mūsu biroja administrātori, mūsu draudzes
arhīvāri Andu Liberi, dāmu komiteju, ko vada Inta
Briede, un par visiem brīvprātīgajiem, kuŗi
turpinājuši kalpot.

31. oktobrī atzīmējam Reformācijas svētdienu.
Reformācijas vadītājam Mārtiņam Luteram rūpēja,
lai baznīcai būtu stiprs mugurkauls, doktrīnas.
Luters jautāja: Kas ir nepieciešamās patiesības
Bībelē? Kas ir pamatdoktrīnas, kuŗas gādā
mugurkaulu kristīgai ticībai? Tātad, kas ir
nepieciešamās doktrīnas luteriskajā baznīcā?
Vēlos mazliet parunāt par 5 pamatdoktrīnām
luterāņiem.
Pirmā: Vienīgi Vārds. Luterāņi centrē sevi Bībelē.
Bībele mums māca par Dievu, Jēzu. Mūsu
altārbībele ir centrā. Un, protams, ir dažādi
tulkojumi un interpretācijas. Vissvarīgākais no
Lutera mantotais princips – Svēto Rakstu
interpretāciju nekad nedrīkst sajaukt ar pašiem
Rakstiem, un Bībeles lasīšanā, mācīšanā un
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Pateicības dienas klātienes dievkalpojumā 10.
oktobrī mēs pateicāmies māc. Dāgam par to, ka
viņš pieņēma uzaicinājumu kļūt par Sv. Andreja
draudzes mācītāju un ar ģimeni pārcēlās no
Minneapoles uz Toronto sarežģītā pandēmijas
laikā. Imants Ķivlis draudzes vārdā pasniedza
māc. Dāgam aploksni ar "sālsmaizes” dāvanu,
kam draudzes locekļi bija saziedojuši kopsummā
$14,745. Esmu ļoti pateicīga un lepna par mūsu
draudzes atsaucību un devīgumu.

Pēdējos pāris gados ir radusies vajadzība
pārveidot draudzes un Sidrabenes tīmekļa lapu.
Pateicoties māc. Dāga, Lailas Moore, Sarmas
Gaides, Voldemāra Innusa, Andas Liberes un “web
designer” pūlēm, tas darbs ir paveikts. Jaunās
tīmekļa lapas tagad ir pieejamas:
(www.standrewslatvian.org)
Šī gada pavasarī, kad mani ieveda amatā kā
draudzes padomes priekšsēdi, man tika uzdots
sabalansēt budžetu un apturēt gadskārtējo $150,
000 deficītu. Lai to paveiktu, ir vajadzīga draudzes
locekļu palīdzība. Draudzes lielākie izdevumi ir
darbinieku algas un baznīcas ēkas uzturēšana, ko
mēs dalām ar Sv. Jāņa draudzi. Mūsu darbinieki
veic svētīgu darbu un ir nepieciešami baznīcas
darbībai. Mēs esam aprēķinājuši, ka, ja katrs
draudzes loceklis ziedotu $60 mēnesī, mēs varētu
sabalansēt budžetu. Aicinu jūs pieteikties uz ik
mēneša maksājuma plānu draudzes birojā
(416-924-1563).

Dievkalpojumi tagad ir atsākušies klātienē, turpinot
arī “Zoom” pārraides. Dievkalpojumos var
piedalīties tie, kas ir bez Covid-19 simptomiem.
Visiem jāvelk maskas un lai neirobežotu skaitu kas
var piedalīties gan dievkalpojumā gan sadrauzībā
pēc tam, vakcinācijas sertifikāti būs nepieciešami.
Iesvētes mācības ir atsākušās māc. Dāga un māc.
Ģirta vadībā. Pašlaik piedalās deviņi pusaudži. Ja
jūsu ģimenē ir pusaudzis no 14 gadu vecuma, kuŗš
būtu ieinteresēts iesvētes mācībās, lūdzu,
sazinieties ar māc. Dāgu (416-884 6211).

Pateicībā un ar Dieva palīgu!
Līga Miklašēvica
Padomes priekšsēde

Prāvests Dāvis Kaņeps, pirmā Adventa svētdienā
2021. gada 28. novembŗa dievkalpojumā ievedīs
māc. Dāgu Sv. Andreja draudzes mācītāja amatā.

MĪĻĀ DRAUDZE!
Mēs vēlamies no sirds pateikties jums visiem
par dāsno “sālsmaizi”, ko saņēmām 10. oktobŗa
dievkalpojumā no draudzes locekļu
ziedojumiem, lai palīdzētu mums ar jaunās
mājas izdevumiem. Mēs ļoti novērtējam jūsu
mīlestību mūsu ģimenei. Ar šo atbalstu esam
izkrāsojuši mājas iekštelpas, atvietojuši
vairākas sadzīves ierīces, kuŗas salūza (trauku
mazgājamā mašīna, veļas mašīna, ūdens
mīkstinātājs), salabojuši notekcaurules, un vēl
priekšā stāv citi darbiņi. Bez šīs sālsmaizes
dāvanas visas šīs lietas nebūtu iespējamas.
Pateicībā jums visiem,
Mācītājs Dāgs, Edija, Roberts, Harijs un
Arnolds
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DĀMU KOMITEJAS DARBĪBA
Jau otro gadu mūsu darbība ir bijusi ierobežota sakarā ar COVID-19 pandēmiju! Vasarā, kad valdība
mazināja ierobežojumus, atļaujot lielākam skaitam cilvēku pulcēties, turpinot ievērot visus attālināšanās
noteikumus, mēs atļāvāmies atsākt aktīvāku darbību.
Augusta mēnesī Sidrabenē dāmu komiteja ar palīdzēm no Sidrabenes pārvaldes izkārtoja mūsu bijušai
mācītājai Ilzei atvadīšanās “svētkus”, pasniedzot aukstā galda maltīti un kafiju pēc mācītājai Ilzei par godu
iestādītā koka un piemiņas plāksnes iesvētīšanas. Tie tiešām izvērtās par lieliem svētkiem ar 100 personu
atļautā skaita piedalīšanos. Domāju, ka visi bija priecīgi satikties klātienē un pavadīja jauku pēcpusdienu.
Paldies visiem, kas piedalījās un kas palīdzēja!
Oktobrī rīkojām “Rudens svētkus” Sidrabenē Sidrabkalna lielajā zālē. Pēc dievkalpojuma notika sarīkojums
ar kafijas galdu, mūzikāliem priekšnesumiem ar rudens tēmu, ko sniedza Dāvids Šmits, Vaira Gertnera,
Alberts Vītols un Maria Thorburn. Sekoja loterija ar rudens ražas veltēm un gardumiem. Pavadījām jauku
pēcpusdienu.
No oktobŗa, atsākoties klātienes dievkalpojumiem, atkal gādājam par kafijas galdu “sadraudzības stundā”.
Nāk Ziemas svētki. Nezinām, kādi tie būs, bet ceram, ka būs labāki nekā pēdējie! Dāmu komiteja turpinās
tradīciju un ceps PIPARKŪKAS. Mīkla jau ir iemīcīta.
Aicinām talciniekus nākt palīgā izrullēt mīklu, izspiest un cept piparkūkas. Cepšanas talkas notiks
pirmdienās – 1., 8. un 15. novembrī Sv. Jāņa baznīcā, sākot pl. 10:00 no rīta.
Ja vēlaties iegādāties piparkūkas, tās jāpasūta iepriekš līdz 28. novembrim, zvanot uz draudzes biroju
Sarmai Gaidei 416-924-1563 (admin@standrewslatvian.org) vai Intai Briedei 416-438-3906
(ibriedis@rogers.com).
Piparkūku cena ir $15.00 par pusmārciņu vai $20.00 par 2 mārciņām mīklas. Tiem, kas nevar atbraukt uz
baznīcu pēc sava pasūtījuma, piedāvājam to nogādāt uz mājām.
Inta Briede
Dāmu komitejas priekšniece

Rudens Ražas loterijas daudzie
labumi + ANITA BREDOVSKIS un
MAUREEN ĶIVLIS no Dāmu
komitejas
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MĀCĪTĀJAS ILZES GODINĀŠANA
SIDRABENĒ

Mācītājai Ilzei Kuplēnai-Ewart aizejot pensijā 2020.
gadā, Sidrabenes pārvalde izlēma Sidrabenē
iestādīt koku – sarkano kļavu un pie blakus
stāvošā akmens pievienot bronzas piemiņas
plāksni, lai godinātu mācītāju Ilzi pateicībā par
viņas 23 gadu kalpošanu Sv. Andreja draudzē.
Koka stādīšana notika 2020. gada 6. decembrī,
bet, sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, iestādītā
koka un plāksnes iesvētīšana tika atlikta līdz šī
gada 29. augustam, lai draudzes locekļi un viesi
varētu pulcēties svinībās Sidrabenē klātienē kopā
ar mācītāju Ilzi un izteikt viņai atzinību un
pateicību.

MĀC. ILZE un Sidrabenes Pārvaldes
priekšsēde MĀRA OZOLA

Andreja draudzē. Pateicību no vasaras bērnu
nometnes komitejas teica Sandra Kalniņa,
uzdāvinot mācītājai Ilzei Sidrabenes kreklu un
cepuri, kā arī salokāmo dārza krēslu ar Sidrabenes
logo. Cildinošus vārdus par mācītājas Ilzes darbību
draudzē nolasīja Sidrabenes pārvaldes loceklis
Voldemārs Innus.

Karstajā, saulainajā svētdienas pēcpusdienā
atļautais 100 dalībnieku skaits pulcējās vispirms
pie iestādītās kļavas un piemiņas plāksnes, kur
Sidrabenes pārvaldes priekšniece, Māra Ozola,
apsveica mācītāju Ilzi ar skaistu “korsāžu” un
aicināja visus saskandināt šampanieša glāzes.
Prāvests Dāvis Kaņeps un mācītājs Dāgs
Demandts ievadīja mācītājas Ilzes godināšanu ar
uzrunu un lūgšanu un iesvētīja iestādīto kļavu un
piemiņas plāksni. Bijušais ilggadējais Sidrabenes
pārvaldes priekšnieks, Valdis Kauliņš, teica īsu
uzrunu, atceroties mācītājas Ilzes ierašanos
Kanādā 1997. gada vasarā, lai uzsāktu kalpot Sv.

Mācītāja Ilze sirsnīgi pateicās par viņas
godināšanu Sidrabenes pārvaldei, visiem
sarīkojuma rīkotājiem, runātājiem un visiem
klātesošajiem, izceļot arī savas ģimenes locekļus
pateicībā par viņai sniegto atbalstu visus gadus,
kad viņa kalpoja kā mācītāja.
Pēc šīs oficiālās daļas Māra Ozola aicināja visus
doties uz Sidrabenes kafejnīcu, “Zirgs un muca”,
lai baudītu garšīgo mielastu – auksto galdu, ko
draudzes dāmu komitejas priekšnieces, Intas
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Briedes, un Anitas Bredovskas vadībā bija
sagatavojušas draudzes dāmu komitejas locekles
un palīdzes no Sidrabenes saimes. Sidrabenes
pārvaldnieks, Andrejs Grīnbergs, un Sidrabenes
pārvaldes priekšniece, Māra Ozola, bija
piestrādājuši, lai sagatavotu un izdekorētu apkārtni
pēcpusdienas svinībām. Sēžot pie attālināti
izvietotajiem galdiem ap Sidrabenes kafejnīcu, visi
pavadīja pēcpusdienu sadraudzībā, priecājoties
par iespēju svinēt un būt kopā klātienē mācītājas
Ilzes godināšanā.

“Zirgs un muca” kafejnīcā un turpat ārā zem
kafejnīcas nojumes vai paviljonā pie attālināti
izvietotiem galdiem baudīt garšīgos ēdienus. 21.
augusta vakarā īru dziedātājs Ronnie McEwan
atkal iepriecināja sidrabeniešus ar mūzikāliem
priekšnesumiem.
Bez šiem publiskajiem sarīkojumiem Sidrabenē
notikuši privāti pasākumi kā DV sēdes un svinētas
ģimenes jubilejas.
Rudenī sezonu noslēdza sidrabeniešu (Māra
Kuplēns-Ewart, Anita Laipnieks, Zīle Liepiņš, Lāra
Zentiņš) rīkotais veļu laika vakars (Hallow’s Eve)
sestdien, 30. oktobrī ar dažādām aktivitātēm
bērniem un ķekatās iešanu pa Sidrabenes
vasarnīcām.

SIDRABENES ZIŅAS
Jau otro gadu sakarā ar Covid-19 Sidrabenē
nevarējām rīkot ierastos sarīkojumus – sezonas
atklāšanu/slēgšanu, Jāņus. Tas iegrieza robu
mūsu budžetā. Toties, šī pandēmija “atveda”
dažus neparedzētus īrniekus, kuŗi izmantoja
Sidrabenes brīvdabas vietas.

Šovasar tika paveikti daži darbi ar sidrabeniešu
palīdzību, kā piemēram spēļu laukumā tika
salāpīta muca. Laila un Ryan Moore atjaunoja
gājēju tiltu uz ambulances ēku pirms nometnes
sākuma. Pateicoties Mārtiņam Mežulim ar
palīgiem, trepes uz vasarnīcām kalnā ir izbūvētas.
Vēl ir paredzēts būvēt arī trepju margas, lai
pieturoties būtu drošāka kāpšana.

Priecājamies, ka šovasar varēja notikt Sidrabenes
bērnu nometne (4 nedēļas). Notika arī
kanādiešu bērnu dienas nometne K4K (8 nedēļas),
no kā bija labs ienākums. Šogad izveidojās laba
sadarbība starp abu nometņu vadītājiem.

Sidrabenes rudens talka notiks sestdien, 6.
novembrī no pl. 9:00 līdz 15:00 ar neformālu
sezonas noslēgumu pēc tam pie kafejnīcas “Zirgs
un muca”. Kārlis Briedis spēlēs mūziku, būs 50/50
loterija un atspirdzinājumi. Brīvprātīgie talcinieki
aicināti pieteikties pie Andreja Grīnberga. (e-pasts:
camp_sidrabene@yahoo.ca vai 905-592-3328)

Sidrabenē notika TLB Sestdienas skolas izlaidums
un arī Hamiltonas latviešu skolas izlaidums.
Hamiltonas latviešu skolas mācības sestdienas
rītos turpinās notikt Sidrabenē, cerams līdz
decembrim, ja laika apstākļi atļaus.
Labs ienākums ir no jauna īrnieka, “Halton Waldorf
School”, kas iesāka skolas gadu Sidrabenes telpās
un brīvā dabā, kamēr viņu skolas telpās tiek veikti
būvdarbi, liekas līdz decembrim.
Vasarā brīvā dabā notika dievkalpojumi Sv.
Andreja un Hamiltonas Kristus draudzei, kā arī vēl
četrām draudzēm. Ar oktobŗa mēnesi Sv. Andreja
draudze atsāka savus ikmēneša dievkalpojumus
Sidrabenē mēneša pirmajā svētdienā.
29. augustā svarīgs notikums bija mācītājas Ilzes
godināšana par viņas 23 gadu kalpošanu Sv.
Andreja draudzē ar Sidrabenes stādītās kļavas un
piemiņas plāksnes iesvētīšanu, kam sekoja
mielasts, draudzes dāmu komitejas izkārtojumā ar
palīdzēm no Sidrabenes.
Pēteris Eglītis divas reizes – 17. jūlijā un 21.
augustā piedāvāja iepriekš pasūtītas un
sagatavotas “čau” maltītes, ko, tie, kuŗi bija
pasūtījuši un samaksājuši, varēja tās saņemt

“čau” komanda - Eglīšu ģimene
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Sidrabenes svētkos, sabrauca vecāki un draugi un
visi centās Covid-19 dēļ attālināties ar maskām un
distanci. Bērni soļoja, bet šogad pie modernas
mūzikas „Butter”; un tad bija pārējie uzvedumi –
cālīši dejoja, kaut cāļu paps (māc. Dāgs) atturējās;
zēni sita spriguļus, meitenes modernu
pašizgudrotu deju ar ABBA mūziku, un vadītāji?
Dejoja tautas deju „Es izjāju Prūšu zemi”. Nometne
dziedāja divbalsīgi vairākas dziesmas. Pēc tam
bija BBQ un tirgus! Varēja iepirkties nometnes
ceptus pīrāgus, ķimeņmaizītes, banānu maizi un
kabaču maizi... viss pazuda! Bija skaisti izkrāsoti
laivu airi, koka izstrādājumi, dabas fotogrāfijas, un
īsta smēde, kur bērni, kā arī vecāki varēja
pamēģināt kaut ko uztaisīt.

SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2021
BURVĪGA! KĀ VIENMĒR!
Koku lapas jau sāk krāsoties un krist... bet
daudzas skaistas un mīļas atmiņas vēl griežas pa
galvu. Vasara! Cik skaista tā bija! Nometnē kopā ar
bērniem: skrēja; spēlējās; peldēja
un mācījās peldēt; dalījās ar jokiem; skatījās
filmas; dejoja; dziedāja tautas dziesmas, modernas
dziesmas un pašu rakstītas dziesmas; jokojās pie
ugunskura; gulēja laukā zem zvaigznēm; būvēja
laivas un bija sacīkstes upē; taisīja visādus
rokdarbus; kāpa klintīs un līda alās; klausījās
Dieva vārdu svētdienās un svecīšu dievkalpojumos
trešdienas vakaros; bija šķēršļu gājieni,
pētniecības gājieni, nakts gājieni, ūdens gājieni;
bija rotaļas un nakts rotaļas; ēda laukā visu vasaru
zem brezenta (kuŗam bailes no drusku lietus?);
viesojās mazs nometnes sunītis (Tempi), kā arī
liels nometnes suns (Beka); bija skaistuma
konkurss; balles; stafetes; un kā var aizmirst
slaveno un ļoti iemīlēto inflācijas spēli!

Jaunieši, kuŗi bija vadītāju apmācības kursā
(Counsellor-in-training), brauca uz Muskoku uz 3
dienu sirojumu, kur bija kanū laivu apmācība
(Poker Lakes), un daudz pārrunu – kā būt
fantastiskam vadītājam!
Neticami pilnas četras nedēļas! Gaidām visus
bērnus atpakaļ nākamvasar, kā arī visus, kuŗi
šogad netika!
Mazliet nopietnāk: Covid-19 laiks ir bijis grūts
mums visiem, it sevišķi bērniem, kuŗi grib būt kopā
ar draugiem. Nometnes noteikumi bija pieņemami
veselības ministrijai, un bija arī inspekcija
nometnes laikā. Viss kārtībā. Vecākiem arī nebija
atļauts ierasties nometnes kalnā līdz tam laikam,
kad bērni bēdīgi devās uz mājām. Visi vadītāji bija
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potēti pret Covid-19 un visi, ieskaitot bērnus, tika
bieži pārbaudīti ar temperātūras mērīšanu, un
ministrijas jautājumiem. Visas vajadzīgās vietas
tika dezinficētas katru dienu, un kādreiz pat
biežāk. Bērni bieži mazgāja rokas, un roku
dezinfekcijas pudeles bija visur pieejamas. Bija
nozīmēta izolācijas istaba, ja gadījumā kādam
parādītos jebkādi slimības simptomi (nebija
vajadzīgs!).

SID 2021 WAS A RESOUNDING SUCCESS!
Lots of kids and lots of great memories. Here are
the highlights:
• 4 weeks of camp, something we haven't done in
many years.
• Highest kid count we have had in a long time
(especially in the first 2 weeks).
• Terrific parent and volunteer response. About 15
families came to participate in work bees and
many volunteers helped throughout the weeks with
their specialties.
• For the first time EVER we had a “Cāļu
Paps” (Pastor Dag).
• CIT canoe trip for 3 days in Muskoka.
• There was strong collaboration with Kids4Kids.
• Great sales of our SID SWAG.
• There was terrific community (cottagers,
congregation and camp) attendance and
support at the “SID Svētki” event.
• SID 2022 dates have been confirmed: July 10th August 7th.

Mēs visi priecājāmies par burvīgo vasaras nometni
tik grūtā gadā un jau plānojam nākamo 2022. gada
nometni mūsu mīļajā SIDRABENĒ no 10. jūlija līdz
7. augustam!
Paldies, paldies, paldies itin visiem vadītājiem,
darbiniekiem, vecākiem un bērniem!
Astrīda Kalniņa
Sidrabenes nometnes komiteja

Viena no vasaras dziesmām:
Sidrabene (meld. Butter - BTS).

Take a look at our Facebook and Instagram pages
to see pictures and videos from this past summer:

1. Sid-ra-bene, When you wanna have fun
there’s plenty.
It’s the best no-metne, You can hope to find
anywhere.

https://www.facebook.com/sidrabene.nometne.3
https://www.instagram.com/sidrabene.nometne/
DEAR CHILDREN AND FAMILIES,
What a blessing these first 2 weeks of camp have
been! Both for myself and of course the children! It
has been such a joy for me to be with the children
at Sidrabene and get to know them. Together we
have worshipped on Sunday mornings and
Wednesday evenings candlelight services, and
learned about God and Jesus during “ticības
mācība”. I also enjoyed saying prayers with the
“Cālīši” and to be their “Cāļu Paps”!

2. Gar-šīgs ēdiens, Peldu baseins un
bumbu spēriens.
Šī va-sara (tā kā vienmēr) vislabākā.
- You know we like to go swimming,
so we don’t melt in the sun, It’s the
best place to have lots of fun
(SIDRABEN!)
Es-Gees and inflācij’, Dziedāšan’ under
a tree. Teltīs is where we sleep, vienmēr
forši iet, pat kad līst. No place that I’d
rather be (than at SIDRABEN!)

The biggest blessing I believe was received by the
children, after a long difficult period of lockdowns
and virtual school, Sidrabene opened its doors for
4 weeks of overnight camp! The camp has
provided children a much needed return to
normality full of friendships and great times! I
would like to thank the Camp leadership
Komandante Natālija Vāgners and the counsellors
for their dedicated work.

3. Sid-ra-bene, All my friends are here, I’ve
got many.
Ka-tru dienu, mums notiekas kaut kas
jauns.
4. Slip and sliding. Camoflaging? You
know I’m hiding.
Ugunskuri, balles, baznīc’ and movie night!
- You know we...

A BIG THANK-YOU must be given to Sandra
Kalniņš and Astrīda Kalniņš for their dedication and
vision to make Sidrabene Camp happen this year,
at times not knowing if the go-ahead would be
given from the Government. The go-ahead was
given and Sidrabene was ready!

Autors: Dainis Kalniņš
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Thanks be to God! “Dieva mīlestībā” In God’s Love, Māc. Dāgs Demandts
(from the “Zils'nBalts” newsletter)

maintain that a person is justified by faith apart
from the works of the law. Amen.
“Ecclesia semper reformanda” / “The church
must always be reformed”
Things stay the same, things change. Some of us
tend to idolize Luther. But scholars point out he’s
only important because he came at a kind of
tipping-point. Despite the significant, obvious
differences, we live in a similar time. There is
again, as there was during the European
Reformation, a revolution happening on the
Internet in social media. During Luther’s time, it
was the printing press.
There is again, as there was in the 16th century, a
kind of apocalyptic feeling in the air,
a shock-wave of anxiety at the rapid pace of
change. There are again various forms of political
uprisings and revolts among the disadvantaged.
Cities are still the centre of social, economic and
technological transformation. And there is again,
as at the time of the Reformation, a church caught
in the middle, and unsure of the way forward.
But we also live in a different time. I would like to
say that we, the church is in new and uncharted
territory. The church today is facing enormous
challenges entering uncharted territory as many do
not attend church anymore.

“Two Luthers” - pastors Ģirts and Dag

ECCLESIA SEMPER REFORMANDA

Romans 3:19-28

Martin Luther’s message is so important for us to
hear today, Luther made us understand that God’s
grace, forgiveness, love is free, no need to pay for
it in some way. The people in his time wanted
forgiveness of sin, the promise of eternal life. But
we live in a time were many have no interest in
these things. So what are people looking for
today? The Church has identified 2 issues that are
very real today. People are searching for
meaningfulness/meaning in life and the world is
changing rapidly. What can we as the Church do
today in this changing world?

Now we know that whatever the law says, it says
to those who are under the law, so that every
mouth may be silenced and the whole world held
accountable to God. Therefore no one will be
declared righteous in God’s sight by the works of
the law; rather, through the law we become
conscious of our sin.
But now apart from the law the righteousness of
God has been made known, to which the Law and
the Prophets testify. This righteousness is given
through faith in Jesus Christ to all who believe.
There is no difference between Jew and Gentile,
for all have sinned and fall short of the glory of
God, and all are justified freely by his grace
through the redemption that came by Christ Jesus.
God presented Christ as a sacrifice of atonement,
through the shedding of his blood - to be received
by faith. He did this to demonstrate his
righteousness, because in his forbearance he had
left the sins committed beforehand unpunished he did it to demonstrate his righteousness at the
present time, so as to be just and the one who
justifies those who have faith in Jesus.

Augustine, Luther and Karl Barth remind us:
“Ecclesia semper reformanda” “The church must
always be reformed”. So we are called to try new
things and reform while adhering to our Latvian
Lutheran tradition.
We are reminded of Luther’s teachings:
Word alone: The Bible alone is our highest
authority.
Grace alone: We are saved by the grace of God
alone.
Faith alone: We are saved through faith alone in
Jesus Christ.

Where, then, is boasting? It is excluded. Because
of what law? The law that requires works? No,
because of the law that requires faith. For we

We are called also to share our unique
understanding of baptism. We enter God’s Family
by means of our baptism, God is at work in the
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sacrament, not us. Baptism is not a onetime deal.
Our baptism needs to be celebrated again and
again.

odds during the height of Covid-19 to move his
family from Minneapolis, Minnesota to Toronto. He
was also presented with the “housewarming” gift
(total donations of $14,745) from the congregation.
I am deeply grateful and proud of our
congregation's support and generosity.

The Latvian Lutheran theologian Andris Sedliņš
writes so simply: People of any age can be
baptized. In the Lutheran church it is usually
babies that are brought for baptism. Because they
meet the requirements: the can sleep, eat, cry,
and poop in their diapers. Every parent knows that
these requirements suffice for giving their
unconditional love. They are also good enough for
God.

Moving forward, church services will resume in
person and will also be shared via Zoom. In-church
services will require masks and proof of
vaccination for worship and fellowship.
Confirmation classes have resumed under both
Pastor Dag and Pastor Girts. Presently there are
nine adolescents preparing for confirmation. If you
have an adolescent in your family ages 14 plus,
who would be interested in confirmation class,
please contact Pastor Dag at (416-884 6211).

We as Lutherans are called to love our neighbour,
even our enemy. As Christ loves us.
We are all called to serve in some capacity, we are
all Ministers, all servants, all sinners all saints. We
are called to fight for Justice, Truth, work for
reconciliation, protect the oppressed, the
immigrant, the widow, the orphan, the poor and to
strengthen those crushed in spirit.

On the First Advent Sunday, November 28th, 2021
at the 11:00 a.m. service Pastor Dag will be
officially installed as Pastor of St. Andrew’s Latvian
Evangelical Lutheran Church by Dean Dāvis
Kaņeps.

So with this in mind, we continue our path both in
similar territory and also in uncharted territory
keeping in mind that:
“Ecclesia semper reformanda”
“The church must always be reformed”.
Pastor Dag

As you have probably noticed, over the last couple
of years the church’s and Sidrabene’s website
needed revamping. Thanks to the efforts of Pastor
Dag, Laila Moore, Sarma Gaide, Voldemars Innus,
Anda Liberis and the web designer this has been
accomplished and the websites have now been
launched.

NEWS FROM OUR COUNCIL CHAIR
October 19, 2021

In the Spring of this year, when I was elected chair
of the church’s council, I was tasked to balance the
budget and stop the $150,000 yearly deficit. To
accomplish this I need your assistance. The
church’s greatest expenditures are the costs of the
building upkeep which we share with St. John’s
and salaries of employees, who are worth their
weight in gold. Please help by setting up a monthly
payment plan with Sarma Gaide (416-924-1563).
We have calculated that if every congregation
member tithed $60/mo. we could balance the
budget.

Covid-19 changed us and our world as we knew it.
In Toronto, we have been fortunate in not
experiencing a third Covid-19 wave and instead
enjoying an unusually long and beautiful summer.
However, as I am writing, here in Latvia the
government is preparing for a complete lockdown
until November 15th in an attempt to stem the
world's highest Covid-19 infection rate.
Since August, I have been in Latvia to welcome
Stella, our first granddaughter. My return to Toronto
was delayed by a mishap involving 10 weeks of
recuperation. This time has allowed for much
reflection and gratitude. Gratitude for the
leadership of Pastor Dag, Sarma Gaide our office
administrator, the ladies’ committee led by Inta
Briedis and all the behind the scenes volunteers,
who have continued to serve.

My ongoing thanks and gratitude!
May God bless and hold you!
Līga Miklašēvics
Council Chair

During the October 10th in person and Zoom
Thanksgiving service we took the opportunity to
thank Pastor Dag for accepting the invitation to
become St. Andrew's pastor and for defying all
!11

DEAR FRIENDS,
My family and I would like to thank all of you
for the generous housewarming gift that we
received at the October 10 Sunday Service. We
were very moved by this special gift that has
allowed us to paint our house, fix broken
gutters and replace various appliances that were
broken such as the dishwasher, laundry
machine, and water softener. Without this
support, all this would not be possible.
With great thanks,
Pastor Dag, Edija, Robert, Harry and
Arnold

SIDRABENE SUMMER 2021

Kaņeps followed by well wishes from Māra Ozols,
present chair of Sidrabene Management
Committee and former chairs Valdis Kauliņš and
Voldemārs Innus, as well as Sandra Kalniņš from
the Sid Camp Committee. After a thank-you
speech from pastor Ilze the 100 participants (the
number allowed by Covid-19 regulations) gathered
at picnic tables around “Zirgs un muca” for a
delicious cold buffet luncheon feast prepared by
the Ladies’ committee led by Inta Briedis and Anita
Bredovskis with help from the Sidrabene
community. Everyone enjoyed the summer
weather and an afternoon of in-person fellowship.

For the second year due to Covid-19 Sidrabene’s
main events – opening/closing socials and “Jāņi”
could not take place, leaving a gap in our budget.
However, the pandemic brought new rental
customers looking for outdoor venues for their
activities.
We were pleased that our Sid childrens’ overnight
camp was offered for four weeks and the K4K day
camp for eight weeks providing a good income.
The Toronto and Hamilton Latvian schools’
graduation ceremonies were held in Sidrabene
and the Hamilton Latvian school students are
continuing to meet in Sidrabene for their studies on
Saturdays, hopefully until December if the weather
permits. The Halton Waldorf School is renting
both indoor and outdoor space in Sidrabene,
probably until December while their school is being
renovated.

With the easing of Covid-19 restrictions, chef
Pēteris Eglītis returned to “Zirgs un muca” on two
Saturdays – July 17 and August 21 offering a popup “čau” take-out format menu with favourite
dishes that required pre-ordering, pre-payment, set
pick-up times and outdoor dining at physically
distanced tables on the patio, under the pavilion
and surrounding area. Both “čau” events were
appreciated and well attended. A special treat on
August 17 was the return of Ronnie McEwan with
an evening of Irish melodies.

St. Andrew’s, Hamilton Christ Church Latvian as
well as four other congregations gathered for
worship services in Sidrabene this summer. St.
Andrew’s is continuing monthly services during fall
and winter in Sidrabene on the first Sunday of
each month.

The second annual Hallows' Eve celebrations at
Sidrabene, organized by Sidrabene cottagers
(Emmeline Māra Kuplēns-Ewart, Anita Laipnieks,
Zīle Liepiņš and Lāra Zentiņš) took place on
Saturday, October 30 with trick-or-treating at the
cottages starting at 6:00 pm, with surprises and
activities for children and adults along the route.

Special events this summer included a celebration
on August 29 to honour Pastor Ilze in recognition
of her 23 years of service as pastor of St.
Andrew’s with the unveiling and blessing of a
bronze plaque and the red maple planted in her
honour. The festivities began at the site of the red
maple tree with a champagne toast, a brief
ceremony led by pastor Dag and Dean Dāvis

This summer Sidrabene cottagers helped out with
some repair jobs such as fixing the large barrel on
the playground. Repairs of the bridge leading to
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the camp ambulance building were done by Laila
and Ryan Moore and building of the stairs leading
to the cottages on the hill was completed by
volunteers led by Mārtiņš Mežulis. A railing for the
stairs is scheduled to be built for safer climbing.
The fall work bee is scheduled for November 6
from 9:00 am to 3:00 pm. Volunteers are invited to
sign up with Andrejs Grīnbergs via
email: camp_sidrabene@yahoo.ca or
905-592-3328. Bring your refillable travel mugs
and water bottles.
Coffee and light snacks will be provided throughout
the day. There will be an "Unofficial Official
Closing" at 3:00 pm held outside at the “Zirgs un
muca” with KB – Kārlis Briedis solo acoustic
performance of Latvian & English folk songs and
hits! Pizza will be served and there will be a 50/50
draw and a few extra prizes!

JUBILEJAS / BIRTHDAYS

DIEVS TEV VĒLĒ LABU

Sveicam mūsu vecākās paaudzes draudzes
locekļus, kuŗi šogad svin 90+ gadu dzimšanas!
Jubilejas svinēs mūsu visvecākie draudzes locekļi –
Imants Žīgurs (107!) un Valija Rubene (103!)

Dievs tev vēlē labu:
Raugi – saule spīd,
Silti debess vēji
Glaudot pāri slīd.

Greetings to our elderly congregants who
are celebrating 90+ years!

Dievs tev vēlē labu:
Cilvēks smaida tev,
Tu kā gaismu jūti
Sirdī prieku sev.

SEPTEMBRĪ: Velta Baumane (1926);
Ausma Brakša (1926); Gaida Rāviņa (1926)

Dievs tev vēlē labu:
Sirds ciest sāpes prot,
Negaisus un salnas
Saņemt nekurnot.

OKTOBRĪ: Rita Krastiņa (1929);
Marija Purva (1928); Ingrīda Vairoga (1930)
NOVEMBRĪ: Astrīda Pērkona (1927);
Aleksandrs Šķepasts (1927); Imants Žīgurs (1914);
Velta Ivanenko (1927)

Dievs tev vēlē labu:
Ko Viņš dāvā, viss
Tavu mazo dzīvi
Lielu darījis.

DECEMBRĪ: Vilis Kleperis (1927);
Marta Ķuze (1924); Alfreds Reinholds (1926);
Valija Rubene (1918); Astrīda Vasile (1927);
Aina Zūle (1928)

/Elza Ķezbere/
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PIPARKŪKAS 2021
Piparkūku cepšanas talka notiks
Sv. Jāņa baznīcā
pirmdienās: 1. / 8. / 15. novembrī, pl. 10:00
Aicinām talciniekus nākt palīgā!
Gingerbread baking work-bee will take place
at St. John’s church on Mondays,
November 1 / 8 / 15 at 10:00 am
Volunteers are invited!

Imants Ķivlis and Inta Briedis making
gingerbread cookie dough in
Sidrabene

PIPARKŪKU PASŪTĪŠANA
Sv. Andreja draudzes Dāmu komiteja piedāvā PIPARKŪKAS!
Piparkūkas vai mīkla jāpasūta iepriekš līdz 28. novembrim:
0.5 (pus)mārciņa piparkūku par $15.00
2 mārciņas mīklas par $20
Lūdzu kontaktēt Intu Briedi: ibriedis@rogers.com / 416-438-3906
vai draudzes biroju: admin@standrewslatvian.org / 416-924-1563
Lūdzu ziņojiet, ja jums nav iespējams atbraukt uz baznīcu pēc sava pasūtījuma.
Šogad dāmu komiteja piedāvā jums to nogādāt uz mājām!
*****
GINGERBREAD COOKIE ORDERS
St. Andrew’s Ladies’ Committee is selling GINGERBREAD COOKIES!
Please order gingerbread cookies or cookie dough until November 28, 2021:
0.5 pound gingerbread cookies – $15.00
2 pounds cookie dough – $20
Please contact ibriedis@rogers.com / 416-438-3906
or the church office admin@standrewslatvian.org / 416-924-1563
Please let us know if you can’t pick up your order from the church.
This year the Ladies are offering home delivery!
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* * * KALENDĀRS / NOV-DEC 2021 / CALENDAR * * *

* (visi klā*enes dievkalpojumi būs arī pieejami *ešraidē) *

NOVEMBRIS
Sestdien, 6. novembrī – SIDRABENĒ: RUDENS TALKA 09:00-15:00
7. novembrī – 11:00 “Zoom” DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS – sekos sadraudzība, vieglas pusdienas. Par pieredzi Latvijā šovasar stās\s Zīle
Liepiņa, Jānis Ozols un Auseklis Zaķis.
14. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS – (Sv. Andreja)
Ceturtdien, 18. novembrī – VALSTS SVĒTKI – rīta svētbrīdis Latviešu Centrā (vada māc. Dāgs)
Sestdien, 20. novembrī – 14:00 Iesvētes mācība (vada māc. Dāgs)
21. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS Mirušo Piemiņas diena un Valsts Svētku ieskaņā
(Kopīgs - Sv. Jāņa dr. izkārtojumā)

28. novembrī – 1. Advents – 15:00 DIEVKALPOJUMS ar Dievgaldu
* * * māc. Dāga Demandta ievešana amatā * * *
(Sv. Andreja dr. izkārtojumā – piedalīsies prāv. Dāvis Kaņeps un ciB garīdznieki)
DECEMBRIS
ADVENTA LAIKĀ: Lūdzam atnest neiesaiņotu dāvanu bērniem, nodošanai trūcīgām ģimenēm.
Mēs piedalīsimies “Toronto Fire Fighters Toy Drive” caur “Toronto Fire Hall 311” Balmoral Ave.
5. decembrī – 2. Advents – 11:00 – DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS
Sestdien, 11. decembrī – 14:00 Iesvētes mācība (vada māc. Dāgs)
12. decembrī – 3. Advents – 11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja – info. sekos)
19. decembrī – 4. Advents – 11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
24. decembrī – Kristus piedzimšanas svētvakars
16:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja - info. sekos)
18:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa - info. sekos)
25. decembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
26. decembrī – DIEVKALPOJUMA NEBŪS
31. decembrī – Vecgada vakars
17:00 DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU (Sv. Andreja)
Pēc dievkalpojuma apsveikšana ar glāzi šampanieša.
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* * * WORSHIP IN BOTH LANGUAGES & SIDRABENE EVENTS * * *
* (all in-person worship will be live-streamed) *

NOVEMBER
Saturday, November 6 – SIDRABENE: 9:00–3:00 FALL WORK-BEE
November 7 – SIDRABENE: 11:00 WORSHIP – followed by fellowship & a light lunch
November 14 – 11:00 WORSHIP (St. Andrew’s)
November 20 – Memorial Day
11:00 WORSHIP with Communion

November 28 – 1st Advent – 3:00 pm WORSHIP – Pastor Dag Demandt’s INSTALLATION
DECEMBER
ADVENT TOY DRIVE: Please bring an unwrapped gi` for a child. We are parBcipaBng in the Toronto Fire
Fighters Toy Drive through Toronto Fire StaBon 311 on Balmoral Ave.
December 5 – SIDRABENE:
11:00 2nd Advent WORSHIP

December 19 – 11:00 4th Advent WORSHIP
(St. John’s)

December 12 – 11:00 3rd Advent WORSHIP
(St. Andrew’s – info. to follow)

December 24 – Christmas Eve
4:00 CHRISTMAS EVE WORSHIP
(St. Andrew’s – info. to follow)
6:00 CHRISTMAS EVE WORSHIP
(St. John’s – info. to follow)

COVID-19 INFORMATION
Lūdzam pie ieejas uzrādīt COVID –19 potēšanas sertifikātu (papīra formā vai telefonā).
Potēšanas pierādījumi ir nepieciešami, lai nav jāierobežo dalībnieku skaits, kas var piedalīties gan
dievkalpojumā, gan sadraudzībā. Tiem, kam nav potēšanas sertifikāta, jāuzrāda 48 stundu laikā pirms
dievkalpojuma veiktas COVID pārbaudes pierādījums ar negatīvu rezultātu.
Baznīcā visiem jāvalkā sejas maskas.
*****
Please come with proof of vaccination for COVID –19 that will be checked at the door.
Proof of vaccination is required so that we can operate at full capacity both for worship and for fellowship.
If you don’t have proof of vaccination please present the result of a negative COVID test that has been done
within 48 hours of the start of worship.
Everyone is required to wear a face mask while in church.
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