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Svētīgus Kristus Dzimšanas svētkus: 

 
„Jums šodien Pestītājs dzimis! 

 
 
 



2018 gada Ziemsvētkos 
Dieva mīlestība, Sv.Gara sadraudzība un Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. 
Amen. 
 

“Viņš	nāca	pie	savējiem	,	bet	tie	Viņu	neuzņēma.	Bet	cik	Viņu	uzņēma,	
tiem	Viņš	deva	varu	kļūt	par	Dieva	bērniem.”	(Jāņa	ev.	1,11‐12)	

	
Mīļā	LELBA	pieņemsim	Dieva	vārdu	ne	tikai	ar	ausīm	bet	arī	ar	sirdi!!!!	

Mīļais	Dievs,																																																																																																	
dāvā	mums	Savu	Svēto	Garu,	

 ka	vārds,	ko	esam	dzirdējuši	
nonāktu	līdz	mūsu	sirdīm,	

ka	mēs,	Tavus	vārdus	uzklausīdami,	
tos	pieņemam	un	tiem	ticam,	

par	tiem	priecājamies	un	tajos	rodam	
mierinājumu	tagad	un	mūžīgi.	

 
 
 
Sludināto vārdu dzirdēja daudzi – citi paklausījās un neuzņēma, citi uzņēma – un saņēma 
varu kļūt par Dieva bērniem. Kas par neiedomājami lielisku stāvokli: Nabaga cilvēks, 
nespēcīgs un grēcīgs dzird par Jēzu, sāk Viņam ticēt un kļūst par Visuvarenā Dieva bērnu! 
Dievs bezgala lielais un majestātiskais, kļūst tik tuvs kā tēvs. 
 
Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās 
tradīcijas, bet Kristus vienmēr ir palicis tas pats. 
 
Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir lielāka par vislielāko tumšumu un naidu 
zemes virsū. Viņa mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi gan šīs dzīves, gan mūžības 
jautājumiem.  Dieva labā vēsts atskan: ”Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: Jo jums šodien Pestītājs dzimis.”  Pat vistumšākā dzīves brīdī – 
nebīsties, jo tavs Pestītājs ir tev klāt! Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts! 
 
Atgriezīsimies atkal pie Dieva un Viņa svētā vārda un lūgsim Dievu, lai Viņš piedod mums 
mūsu kļūdas un dod mums jaunas sirdis, kas kalpo Viņam īstā dzīvā ticībā un dedzīgā 
Kristus mīlestībā. 
 
Mīļa LELBA, tas ko dodam no savas dzīves Kristū un no Kristus dzīves mūsos, vienmēr 
bagātina, iedvesmo un ceļ.  Betlēmē Dzimušais ir visa labā un katras svētības avots, 
ieskaitot šo jauno posmu LELBAs dzīvē.  Dāvināsim sevi Viņam, lai šis avots neizsīkst 
mūsos. 
 
Vēlu visiem svētītus, dziļa un cildena prieka pilnus ZIEMSVĒTKUS!  Un lai Svētais Gars Jūs 
vada un pasargā tā Kunga 2019. gadā! 
 
Prāv.	Gunārs	Lazdiņš,	LELBA	priekšnieks	
 
 
 
 
 



 
 

LELBA Vidienes apgabala konference 
Šogad  LELBA’s  Vidienes  apgabala  konference  notika  Čikāgas  Ciānas  draudzē  no  12  līdz  14 
oktobrim.  Šo  ceļu  uz  Čikāgu mēs mērojām  ar mašīnu,  jo  es  un  Kārlis  Indriksons  bija  tie,  kas 
pārstāvēja mūsu draudzi. Esmu dzirdējusi daudzas cilvēku balsis, kas saka, ka nav  jau vērts uz 
tādām  konferencēm  braukt,  ir  šaubas,  ka  kaut  ko  vērtīgu  mēs  tur  iegūstam.  Varbūt  tādām 
negatīvām domām, kas nāk mūsu galvā ir savi iemesli, bet mēs nedrīkstam aizmirst cik svarīga ir 
šī kopā būšana, ne tikai sadraudzības vai  jaunas  informācijas dēļ, bet apzināties, ka mēs esam 
ģimene,  kad  sanākam  savā  baznīcā.  Un  šo  lielās  ģimenes  atmosfēru  mēs  spējam  izjust,  kad 
sanākam kopā arī šajās konferencēs. Mēs sanākam, mēs dalamies, mēs uzklausam viens otru un 
redzam, kam tad vajag palīdzēt.  
Varbūt  šis dalīšanas princips bija vislabāk  jūtams šoreiz. Dalīšanās ar  saviem talantiem, vēlme 
dot to labāko. To jau izjutām pirmajā vakarā, kad mums garīdzniekiem, jau ceturtdienas vakarā 
bija  paredzētas  vakariņas  Ciānas  draudzē.  Pats  mielasts  nāca  no  poļu  restorāna,  bet  galdu 
mums klāja Ciānas draudzes perminderis, kas pat bija atnesis no mājām savas skaistākās Līvānu 
stikla  glāzes.  Ar  šo  skaisti  uzklāto  galdu  mēs  jutāmies,  kā  pilī  un  tas  izvērtās,  kā  pateicības 
mielasts, kad mēs katrs varējam izteikties, kā tad mums ir klājies kopš mēs tikāmies pēdējo reizi. 
Bija prieks, ka arī šajā vakarā un vēl nākošo dienu ar mums varēja būt māc. Aivars Pelde, kaut 
gan pašā konferencē viņš nevarēja piedalīties, jo devās jau atpakaļ uz Floridu. Bija jauki redzēt, 
kad sestdien savā braucamajā krēslā ieradās māc. Georgs Silavs, kas tagad ir pārcēlies dzīvot uz 
Čikāgu,  lai  tuvāk būtu pie ģimenes. Neskatoties uz savas veselības stāvokli māc. Georgs Silavs 
nekad neiztrūkst ne konferencēs, ne sinodēs, un  ja  tas  tā  ir,  tad mēs zinam, ka nav  labi. Viņa 
klātbūtnē var izjust to lielo mīlestību, atbalstu un sadraudzību, paliek tik labi un silti ap sirdi, kad 
ir šī iespēja vienkārši būt blakus.  
Konferencēs parasti notiek vēlēšanas, atskaites, pārunas par nākotnes iecerēm, pārunas grupās, 
kāda lekcija un protams sadraudzība. Sešus mēnešus māc. Sarma Eglīte bija Vidienes apgabala 
garīgās vadītājas vietas izpildītāja un vēlēšanās viņa tika ievēlēta par Vidienes apgabala prāvesti. 
Prāv.  Sarma  Eglīte  bija  sagatavojusi  ļoti  rūpīgu  atskaiti,  aprakstot  Vidienes  apgabala  stāvokli, 
kurā  darbojas  17  draudzes  un  1  kopa  un  kurās  kalpo  12  garīdznieki.  Runājot  par  nākotnes 
iecerēm, bija doma, ka varētu pagarināt konferences laiku, kas būtu veltīta papildus izglītībai, kā 
tas notika šogad Rietumu apgabala konferencē, kas tika apvienota ar īsiem laju kursiem. Pacēlās 



jautājums par iespējamo projektu, atbalstot Garazera mītni, kurā parasti paliek darbinieki. Bija 
aprēķināts  katras  istabas  remonta  izmaksa  un  draudzēm  būtu  iespēja  atbalstīt  šo  projektu. 
Daudzas  lietas  par  naudas  ziedojumiem  ir  diezgan  neskaidras,  kad  netiek  dots  pārskats  no 
Garazera  vadības,  kā  tad  tiek  iztērēta  ziedotā  nauda  speciāliem  projektiem  un  mērķiem.  Jo 
daudzi  cilvēki  brīnās,  ka  daudzi  atstāj  savus  testamentus,  vai  ziedojumus,  norādot,  ka  tas  ir 
domāts baznīcas uzlabošanai, bet nav saprotams, kāpēc tad nenotiek nepieciešamie darbi, kas 
uzlabotu  baznīcas  solus,  takas  un  citas  lietas.  Tāpēc  ja  Vidienes  apgabala  draudzes  atbalstīs 
Garazera  mājas  remonta  darbus,  tad  nauda  tiks  sūtīta  uz  Vidienes  apgabala  kasi,  kas  būs 
paredzēta tieši šim projektam.  
Prāv. Sarma Eglīte atbild arī par Arodskolu stipendijas fondu Latvijas lauku bērniem. Tāpēc viņa 
mudināja izplatīt šo informāciju, ja kādam ir zināmi jaunieši laukos, jeb jums ir paziņas un radi, 
kas varētu izplatīt šo informāciju, ja kādam centīgam jaunietim ir interese apgūt arodu un nevis 
doties uz augstskolu, tad tas palīdzētu daudziem jauniešiem, kas varbūt nāk no nabadzīgākām 
ģimenēm. Kā prāv. Sarma Eglīte raksta, “jauniešu stāsti ir aizkustinoši, vienu audzina, un ar savu 
pensiju  uztur  vecmāmiņa,  otru  audzina māsa,  citam māte  ir  invalīde,  citam nav mātes,  citam 
nav tēva.” Varbūt arī mēs varam atrast kādu, kuram vajag palīdzību, bet nezin kur to dabūt.  
Konferences  noslēgumā  varējām  klausīties  lekciju  par  Baznīcas  lomu  sabiedrībā,  ko  bija 
sagatavojušas māc.  Gundega  Puidza  un  Ciānas  draudzes  priekšniece  Silvija  Kļaviņa‐Barshney. 
Lekcijas  ietvarā tika  izveidotas mazās grupiņas, kur mēs varējām pārdomāt ticības  jautājumus, 
vienkārši noskaidrojot: Kam es ticu? Kā es ticu? Kuram es ticu? Kā man rīkoties? Kas es esmu? 
Šo vienkāršo jautājumu mērķis bija saredzēt, kā mūsu atbildes tiek ietekmētas no tās vides, un 
laika, kurā mēs esam dzimuši. Jo tradicionālisti,kas ir pārsvarā mūsu draudzes locekļi domās un 
atbildēs  savadāk  nekā  Ģenerācija  X  pārstāvji,  jeb  pārstāvji  no  citas  kategorijas,  kas  pārstāv 
attiecīgo  laika  sprīdi.  Un  protams,  ja  mēs  sev  uzdotu  jautājumu,  kas  man  ir  Dievs,  tad  mēs 
redzētu, ka mūsu atbilde atšķirtos no kāda amerikāņa atbildes. Latvietim ir citas metaforas, citi 
tēli.  Kad  tiek  uzdots  jautājums,  kas  ir  Dievs?  Cik  daudz  atbildes mēs  varam  dot,  varbūt man 
Dievs ir saule, varbūt kaut kas vēl. Caur šiem jautājumiem, mēs dodam sev šo iespēju pārdomāt, 
un saprast, kas tad mums ir svarīgs.  
Svētdien,  mēs  varējām  piedalīties  dievkalpojumā  un  stiprināties  pie  garda  klāta  galda  pirms 
devāmies  ceļā  atpakaļ.  Cilvēki,  kas mēro  garus  gabalus,  braucot  uz  konferencēm  veido  savas 
ceļojuma tradīcijas, kā daži no mūsu draudzes vienmēr piestājas vienā restorānā. Citi atkal izep 
pīrāgus, lai ne tikai mielotos paši, bet dalīties ar tiem tad, kad sanākam kopā viesnīcas istabā, lai 
vienkārši  priecātos,  ka  esam  atkal  kopā.  Cik  skaisti,  ka mēs  varam  veidot  savas  tradīcijas,  tās 
padara bagātākus ne tikai mūs, bet arī citus. Varbūt tas  ir  tas svarīgākais, ko mēs  iemācāmies, 
mēs redzam un dzirdam šos stāstus, kas pamatā izsaka šo domu, kas grib pateikt, ka mēs darām 
tā. Varbūt to redzot un dzirdot  ierosinās arī mums darīt kaut ko savādāk,  jeb sāk veidot  jaunu 
tradīciju, ne tikai savā draudzē, bet arī tad, kad dosimies atkal ceļā, lai tiktos ar savu lielo ģimeni. 
Mums  ir  jāsaredz, ka  ir svarīgi veidot tradīcijas un kā mēs tās varam nodot tālāk,  tad kad mēs 
uzdodam savu vadību, jeb vairs negribam uzņemties šo atbildību. Varbūt tāpēc ir skumji šogad, 
kad  mūsu  draudze  nespēj  veidot  jaunu  tradīciju,  lai  pasēdētu  kopā  pie  Ziemasvētku  eglītes. 
Mums taču ir cilvēki, kas tāpat grib dalīties ar savām dāvanām un talantiem, bet mēs domājam 
atkal to pašu negatīvo domu, nav jau vērts. Bet ģimeni taču veidojam mēs paši, tad mēs varam 
jautāt sev, vai Baznīca ir mana ģimene? Un ko tad es varu darīt, lai tā būtu? Un tāpēc jau mums 
ir jānāk kopā, lai atrastu šīs atbildes.  

Mācītāja Gija Galiņa 
 

 

 



Rietumu apgabala konferences kopbilde 

 

 Rietumu apgabala konference notika 2018. gada 27. oktobrī Losandželosas draudzes telpās. 
Konferences ietvaros arī notika laju kursi. 

 
 

 
Austrumu apgabala konferences kopbilde un Filadelfijas draudzei 125 gadu jubilēja 

 



 
 
 

 
 

“Tēju laiks” 
 

SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
INDIANAPOLĒ 

Christmas Eve Service 

 

 
2018.g.24. decembrī, plks 17:30 

Prāv.Gunārs Lazdiņš 
At Pleasant View Lutheran Church 

801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 



MIRUŠOS PIEMINOT 
 

Ernest ASONS 
Tekla Olga KAULIŅŠ 

Aina SALMIŅŠ 
 
 

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis 
savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 
Jāņa ev. 3:16 

 
 

 
ADVENT CONCERT 

 
December 2, 2018 

11:00 am 
801 W. 73rd Street, Indianapolis 

 
Muriel Moebius Miķelsons 

violin 
Anne Dothie McCafferty 

cello 
Sylvia Patterson – Scott 

piano 
Lauren Carter 
mezzo soprano 

 
Presented by 

Latvian Lutheran Church 
Pleasant View Lutheran Church 

 
   Christmas bazaar and dinner following concert 

 



2018 g. decembris 

SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA 

30  31          1 
11:00 am Dievkalpojums 

-kafijas galds- 
        

2      3  4  5  6  7  8 
11:00 am  

ADVENTA KONCERTS 
-seko draudzes TIRDZIŅŠ- 

ar siltām pusdienam 

    Latv.skola 
6:00 pm 

 
 

9  10  11  12  13  14  15 
11:00 am Dievkalpojums 

-kafijas galds- 
-Svetdienas skola- 

 

    Valdes sēde 
6:30 pm 

 

   

 
Latviešu skola 

LSC ”Bake sale” 10:00 

Ziensvētku eglīte 

2;30pm 

16  17  18  19  20  21  22 
11:00 am Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ 
 

       

 

 

 

 
11:00 am Dievkalpojums 

Draudzes eglīte 
-DZIEDĀŠANA- 

 
 
 

Ziemassvētku 
Svētvakara 

Dievkalpojums 
5:30pm 

   

 
 

    

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 
801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 
Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 
146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 
Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
2.decembris                    A.Kanc 414-4535 
9.decembris                    G.Kancs 844-8750 
16.decembris               U.Brikmanis 255-0489 
23.decembris                   M.Pūtelis 844-0892 
24.decembris                    M.Pūtelis 844-0892 
30.decembri                    M.Kans 414-2950 



2019 g.janvāris 
SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA 

    1  2  3  4  5    
          

 

 

6 
11:00 am Dievkalpojums 

7  8  9 
 

10    11  12   

ZVAIGZNES DIENA 
-seko kafijas galds- 

Latv.skola 
1:00 pm 

  VALDES SĒDE 
6:30 pm 

 

            

13  14  15  16  17  18  19  
11:00 am Dievkalpojums 

-kafijas galds- 
Latv.skola 
1:00 pm 

           

20  21  22  23  24  25  26 
11:00 am Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ 
-kafijas galds- 

Latv.skola 
1:00 pm 

       
           

27  28  29  30  31     
11:00 am Dievkalpojums 

-kafijas galds- 
Latv.skola 
1:00 pm 

 
 

 

 

 

         
 
 
 
 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 
146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 
Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 
801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 
Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
6.janvaris                        A. Brugman 259-7490 
13.janvaris                       A.Kancs 414-4535 
20.janvaris                        G.Kancs 844-8750 
27.janvaris                      U.Brikmanis 255-0489 



 
 

SVĒTDIENAS SKOLAS ZIŅOJUMS 
Kā gans Viņš ganīs savu ganāmo pulku. Viņš ņems  jērus savās rokās un tos 

nesīs savā klēpī un sargās avju mātes.    Jesajas 40:11 
  8. oktobrī astoņi bērni pulcējas, lai taisītu segas bezpajumtniekiem ziedojot, 
tās Wheeler Mission vajadzībām. 
 Mūsu gadskārtējā Ziemas svētku kurpju kastēs, mums saziedoja 14 kastes. 
Paldies visiem kas piedalījās ar ziedojumiem un darbu. Paldies Selgai Irbei par 
izkārtojumu.  
 Bērni plāno piedalīties Ziemas svētku progrāmā Dievkalpojuma laikā 23. 
Decembrī. Lūdzu plānojiet piedalīties šai gadskārtējai tradīcijai. 
   On  October  8th,  eight  children  gathered  to  make  blankets  for  Wheeler 
Mission, a homeless shelter in downtown Indianapolis. Four blankets were made 
and a dozen cards to place with the blankets. Blankets were dropped off at a local 
church’s donation barn. Thanks to all  that came that day to work on this service 
project.   

Our  annual  Operation  Chirstmas  Child  shoebox  drive  was  a  success. 
Fourteen boxes were collected. Thanks so much to all that donated. Thank you to 
Selga Irbe for collecting and donating empty shoeboxes for the project.  

The children will be planning and participating in a small Christmas program 
during  service  on  December  23rd.  Please  make  plans  to  attend  this  annual 
tradition.  

Ināra Linda Grendze, inaravee@comcast.net, 317‐418‐1283 

 



 

   
 
 
 

He tends his flock like a shepard. He gathers the lambs in his arms and carries 
them close to his heart; he gently leads those that have young.    
                Isaiah 40:11 
 
 
 
 



 
 

DĀMU KOMITEJA ZIŅOJUMS 

Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem! 

        Psalms 105:2 

Mūsu Adventa sezona ar koncertu un bazāru svētdien 2. decembrī. Aicinu jūs visus 
piedalīties  šai  skaistā  koncertā  sākums  11:00am  rīta.    Pēc  tam  siltas  pusdienas 
zviedru gaumē.$10.00 no personas, vai $ 25.00 ģimenei. Būs arī izloze bērniem un 
pieaugušiem. 
  Tirdziņā  varēsiet  iegādāties;  rupjmaizi,  piparkūkas,  pīrāgus,  kā  arī  citus 
garšīgus  ēdienus.  Piedalīsies  arī  rokdarbu  rūķi,  varēsiet  iegādāties  dāvanas 
Ziemassvētkiem.  Sarīkojums  ir  Dāmu  komitejas  gadskārtējais  līdzekļu  vākšanas 
sarīkojums. Lai komiteja varētu darboties visu gadu. 
  Svētdienās  pēc  Dievkalpojuma  mēs  ielūdzam  jūs  uz  kafijas  galda 
gardumiem.  Baudīsim to kopā Adventes laikā. 
  Ceturtā  Adventa  svētdienā  23.  decembrī,  Dāmu  komiteja  piedāvā  Piza 
pusdienas.  Tādā  veidā  sagatavoties  pirms  dodamies  dziedāt  Ziemassvētku 
dziesmas draudzes locekļu mājās. Tādā veidā iepriecinot tos. Mums arī ir vajadzīgi 
palīgi, kas palīdzētu savest virtuvi kārtībā. 
  Liela  pateicība  visiem,  kas  piedalījās  cept  piparkūkas.  14  stipras  personas 
mīcīja, rullēja un pēc tam iesaiņoja 37 marciņas piparkūku. Tos varēs iegādāties 2. 
decembrī. 
  Mūsu  pēdējā  Dāmu  komitejas  sēdē  mēs  pārrunājām  ka  mēs  dāvāsim 
nākamo trīs mēnešu kafijas galda ienākumus LELB projektam. Ir Ziemassvētku laiks 
atvērsim savas sirdis un makus, citiem palīdzēdami, kam palīdzība ir vajadzīga. 
  Pateicību  izsakām  Sandrai  Kuhn  un  Lilijai  Pūtelis  viņu  kafijas  grupas 
garšīgiem ēdieniem Pļaujas svētkos. 
  Pateicība  Dinai  Kancs,  par  ziedu  sagādi  un  nolikšanu  Kapu  svētkos  Floral 
Park kapsētā.    
  Gunta  Beard  pārstāvēja  mūs  LELBS  konferencē  Čikagā  un  Selgai  Irbei  par 
piedalīšanos rudens festivālā. 
                                                                                                                
 Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts.   Psalm 105:2 

Welcome all! Our Advent season starts with our Advent Concert and 
Bazaar ( tirdzins) on Sunday , December 2nd .Please make plans to attend 



this amazing concert starting at 11am. Afterwards, a Swedish style hot 
meal will be served in the Fellowship Hall. Meal will be $10 per person and 
$25 per family. There will be lottteries/raffles for both adults and children. 
Our bake sale will feature piparkukas, rupjmaize, piragi and other fresh 
baked dessert goods. Several crafters will be present, so come check out 
some items for Christmas! This is the Women’s Auxiliary big fundraiser 
which helps funds our projects and stipends throughout the year. 

Each Sunday we have a coffee table ,so make sure to make time to 
stay after service this Advent season. On the fourth Sunday of Advent , 
December 23rd,  we will have a pizza lunch for all. A fun way to relax and 
visit with each other before the carolers go out that afternoon . We are still 
looking for a volunteer or two (who do not plan to go caroling )to help with 

the pizza lunch. 

  A big thank you to all that came and helped bake piparkukas on 
November 10th. Fourteen strong armed spent the morning and early 
afternoon rolling, baking and bagging 37 pounds of piparkukas. These 
cookies will be for sale on December 2nd.  

At our last damu komiteja meeting, we discussed and plan to split our 
coffee table collections from the months of November, December and 
January to LELBA’s mission project fund and to one “gift “ from the ELCA 
Good Gifts Project catalog. As this is the season of giving , it is appropriate 
that our coffee hour collections go to helping others.  

Other thank yous that we want to shout out- Sandra Kuhn and Lilija 
Putelis’ coffee group for serving a fabulous meal at Plaujasvetki; Lilija 
Putelis and Sandra Kuhn for assembling our senior gifts at Plaujasvetki; 
Dina Kancs for the beautiful white roses laid on each parishoner’s 
monument at Floral Park on Kapusvetki ; Gunta Beard for representing us 
at LELBA’s Midwest conference in Chicago; Selga Irbe for hosting a trunk 
or treat stand at PVLC’s Fall Festival.  



 

Coffee table schedule December and January 

December 2 Indriksons  January 6 Kancs 

December 9 Beard  January 13  Indriksons 

December 16 Grendze  January 20  Beard 

December 23  PIZZA!  January 27   Grendze 

December 30     Putelis 

 
 
 

 
 
 



 
ADVENTA KONCERTS 

 

2018. g. 2. decembrī 
plkst. 11os 

801 W. 73rd Street, Indianapolis 
 

Muriel Mikelsons, violin 
Anne Duthie McCafferty, cello 
Sylvia Patterson‐Scott, piano 
Lauren Carter, mezzo soprano 

Aicina  
Latviešu ev. lut. draudze Indianapolē un  

Pleasant View Lutheran Church 
Ieeja par ziedojumiem sākot no $10 

Sekos draudzes tirdziņš ar siltām pusdienām 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 
DIEVNAMS: 
 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 .................................................................................................................. 253-0872 
 
DRAUDZES VALDE: 
 
Priekšnieks: Andrejs Kancs(dreday517@aol.com).................................................................................(317)414-4535 
Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)496-7045 
                                      Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)........................          (317)844-0892 
Sekretārs: Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net)..................................................................................           (317)783-2848 
Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com) ................................................................................................................. 414-2950 
Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) .......................................................................... 844-8608 
Speciāli uzdevumi: Pēteris Pūtelis .................................................................................................................................. 308-0804 
                                 Uldis Brikmanis................................................................................................................255-0489 
Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze................................................................................................................... 297-1972 
Sarikojumu nodaļas vadītājs: G.Kancs...................................................................................................................... 844--8750 
 
Dāmu kom. Priekšnieces: 
Inara Linda Grendze (inaravee@comcast.net)...........................................................................................418-1283 
Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com) 
 
DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 
 
Draudzes mācītājs:  prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) ............................................................................... 844-8608 
Diak.Jautra Ķelpis (auseklis@earthlink.net)  ................................................................................................................... 898-6163 
 
PERMINDERI: 
 

Uldis Brikmanis............................................................................................................................................255-0489 

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


