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VASARA 

 

”Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un 
lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt.” 

Mateja ev.24:32 

 
 



DĀMU KOMITEJA 
 

 
"Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no 
sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu.”  Lūkas ev. 21:30 
 
Sveiciens no Sandras un Andras!  Mēs esam jaunievēlētās dāmu komitējas co-
priekšnieces!  Mēs esam ļoti sajūsmināti par mūsu jauno lomu, kalpot draudzei!  
Mīļš paldies Linadai Grendzei par lielo darbu un par ziedoto laiku kalpojot dāmu 
komitējai un mūsu baznīcai!  Tavs darbs ir Dieva svētība mums visiem! 
Vasara ir jau klāt, un līdz ar to mēs baudīsim atpūtas laiku!  Vasaras laikā nebūs 
kafijas galdi, taču izņēmums būs 14. jūnījā.  Pēc dievkalpojuma mēs kopā baudīsim 
kafiju un uzkodes. 
Liels paldies Valdai Burģei, kuŗa vasaras mēnešos sagādās altāra ziedus.  Ja jūs 
vēlaties ziedot puķes jeb sīkāku informāciju, lūdzu zvaniet Valdai 317-846-3609. 
Arī liela pateicība pienākās visiem, kuŗi ir pielikuši roku pavasara pasākumos:  
Pūpolu svētdienā mēs baudījām gardas lašu pusdienas, kuras gatavoja Jeanne un 
Andris Indriksons.  Lieldienās kopīgi ēdām garšīgas brokastis, pateicoties Martai 
Lazdiņai.   Arī paldies Lindai Grendzei par Lieldienu groziņu gatavošanu bērniem!  
Ģimenes dienā pusdienas gatavoja kungi!  Pateicība sekojošiem palīgiem: Brady 
Kuhn, James Goetz, Martiņš Grendze, Lūkas Goetz, Egils Burģis, Māris Kancs, 
Rolands Kancs, Marcel Lazdiņs Jackie Lazdiņš, Nikolājs Kārkliņs un Mārtiņš Pūtelis. 
Šogad, mums 16 bērni un jaunieši pieteicās stipendijām Gaŗezera programmām. 
Kopējā summa ir $3690.  Lai Dievs viņus svēti kamēr viņi bauda vasaras nometnes 
priekus! 
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet vai rakstiet!  Mēs ļoti gaidām rudenī atsākt 
kafijas grupas! 
Lai jums ir skaista, Dieva svētīta vasara! 
Sandra Kuhn 317-652-2634  sdkuhn77@yahoo.com 
Andra Goetz 317-575-1934  ap@bandwagonreo.com 

 
 

”As soon as they put forth leaves, you see it and know for yourselves 
that summer is now near.”  Luke 21:30 
Greetings from Sandra and Andra your new Dāmu Komitēja co-presidents!  We are 
excited to work together to serve the church and its members! Thank you, Linda 
Grendze, for all the years of dedication to Dāmu Komitēja and all of your hard 
work.  You are truly a blessing to all of us! 
Summer is upon us, which means activities will slow down until fall.  However, 
after the June 14th service, there will be refreshments and coffee.   

mailto:sdkuhn77@yahoo.com
mailto:ap@bandwagonreo.com
https://bible.knowing-jesus.com/Luke/21/30


We would like to thank Valda Burģis, who will be providing altar flowers during the 
summer months. If you would like to donate altar flowers, or have any questions, 
you may contact her at 317-846-3609.  
We would also like to thank those that have helped out in the last couple months.  
Palm Sunday service was followed by a lovely salmon lunch, thanks to Jeanne and 
Andris Indriksons.  Easter service was followed by a breakfast, thanks to Marta 
Lazdins.  Also, thank you to Linda Grendze for putting Easter baskets together to 
hand out to the children.  Ģimenes Diena service was followed by a lunch 
prepared by the men of our church.  Thank you to Brady Kuhn, James Goetz, 
Martin Grendze, Lukas Goetz, Egils Burgis, Maris Kancs, Rolands Kancs, Marcel 
Lazdiņš, Jackie Lazdiņš, Nikolājs Kārkliņš and Mārtins Pūtelis for the delicious meal 
and for cleaning up afterwards. 
This year, we had 16 children ask for stipend money for Garezers programs. The 
total came to $3,690.    May the Lord bless them as they enjoy the summer camp 
adventures! 
If you need to contact us, please call or email.  Thank you! We are looking forward 
to coffee groups and all of the activities starting back up in the fall.  
Have a wonderful summer full of God’s blessings! 
Sandra Kuhn (317) 652-2634 sdkuhn77@yahoo.com 
Andra Goetz (317) 575-1934 ap@bandwagonreo.com 

 
 

 

Ģimenes dienā tika sumināts mūsu mīļais draudzes loceklis EIŽENS SALMIŅŠ atzimējot savu 

103 gadu dzimšanas dienu. 

 

 

mailto:sdkuhn77@yahoo.com
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14. jūnijs (Jānis Vadons) 14. jūnijs, 2013.DIENA.LV 

Kad vīri 14. jūnijā atnāca savākt manas vecāsmātes (es viņu vienmēr saucu par omu) ģimeni, 

daži bija aizgājuši uz mājām lejpus pakalnam. Šie teica: – Sūtiet pakaļ, pagaidīsim.  

Kurp, kāpēc? Nekādas atbildes. Tak viens tomēr iečukstēja ausī: – Ņemiet līdzi visu, ko vien 

spējat paņemt. Vēlāk palagi un pat daži līdzi paņemtie izšuvumi noderēja ne jau ērtai gulēšanai 

vai tukšā galda uzklāšanai. Tos varēja pārdot krieviem, nopirkt kaut ko ēdamu. Pēc gadiem 

varēja iekopt dārzu. Dārzeņi Sibīrijas auglīgajā zemē auga griezdamies. Arī tos varēja pārdot 

krieviem, kas visu vasaru bija sēdējuši uz beņķiem un slaistījušies. 

Vīru nošķīra jau stacijā. Nākamās ziņas par viņu bija tieši pēc 50 gadiem. Tad arī pavisam 

skaidri tapa zināms tas, ka pagastā izvedamo "uzrādītāji", ziņotāji bijuši paši latvieši. Kaimiņi, 

labi zināmi cilvēki. Lai gan šajā gadījumā galvenais iemesls noteikti bija tuva radniecība ar 

armijas štāba priekšnieku ģenerāli Hartmani, pirmo latviešu karavīru ar augstāko militāro 

izglītību. Bijusi liela personība, zināja astoņas valodas. 

Grūtākie bija pirmie gadi Noriļskā, aiz polārā loka. Neiet darbā – sievietēm bija jāskalda 

sasaluši, caurauguši ap 1 m gari koka bluķi – atļauts tikai tad, ja sals pārsniedz -40. Man atmiņā 

palicis omas teiktais: – Bieži no rīta, kad modos, mati bija piesaluši pie dēļiem, uz kuriem 

gulējām. Katru nedēļu kāda no sievietēm mira. 

Atceros arī mammas stāstīto (viņa bija palikusi pie Krasnojarskas) par vienu no pirmajām 

ziemām: – Ap ziemassvētkiem gadījās prieki. Tikām pat pie salušiem kartupeļiem. Pavasaros 

Jeņiseja pārvērtās jūrā, otru krastu nevarēja redzēt. Vasaras tur bija īsas un spilgtas. Ogojām. 

Vienā telpā gulējuši pārdesmit cilvēku. Vakaru tumsā kopā izlasīta vai visa literatūras klasika. 

Nelasīja klusi katrs pie sevis, bet kāds vienmēr lasīja visiem. Mamma videni beidza ar Zelta 

diplomu. Negribēja, saprotams, budža bērnam tādu dot, dažam par tādu brīvdomību varēja 

draudēt lēģeris. Bet skolā gaišu cilvēku izrādījies vairāk. Starp skolotājiem daudz vāciešu. No 

kuriem daudzus mamma atceras kā izcilus. 

Sibīrijā palika omas tēvs un māte. Vīrs un divi no trīs brāļiem mira lēģeros. Viens brālis, 

Mārtiņš, pārnāca, bet tik un tā nebija dzīvotājs, nomira pēc trīs gadiem. Stāstīja, ka lēģerī zāle 

bijusi noplūkta rokas stiepiena attālumā aiz žoga. Vēl viņš bija teicis, ka, turēti sliktāk nekā lopi, 

cilvēki tomēr par lopiem nekļuva. 

Pati oma ar meitu un abām māsām 1956. gadā atgriezās Latvijā. Viņu lielā lauku māja bija 

sadalīta dzīvokļos, viens tomēr tika arī viņiem. Turpinājās kalpu gadi kolhozā. 

Omai bija piecu klašu izglītība. Bet tā tik bijusi izglītība! Savos 80 gados atcerējās ij matemātikā, 

ij vācu valodā mācīto. Kad literatūrā lasījām Virzas Straumēnus, daudzi vīpsnāja par saimnieces 

idealizēto tēlu. Bez jebkādas patētikas – tāda kā Straumēnu saimniece bija mana oma. Dzīve 

neļāva tikt līdz prasīšanai. Dot – varbūt sākumā tā nebija viņas pašas izvēle, toties kļuva par 

dzīves saturu. Neatceros, ka viņa būtu par kaut ko žēlojusies, kādu nosodījusi vai kauninājusi. 

Skolas gados es vakaros mēdzu aiziet uz omas istabu, un mēs reizēm pat stundām ilgi runājām – 

ne tik daudz viens par otru, cik par pasauli aiz loga. Un kad man gribas būt tīram un patiesam 

(neērtības sajūta, vai ne, izrunājot šo vienkāršo vārdu neaizsniedzamo īstenumu), esmu tur – 

miglainā rītā, vedot Ventu (tā sauca omas gotiņu) ganībās, un aiz pļavas zemāk pavisam netālu 

guļ pati upe. Un es ik pa laikam paskatos uz omas stiegrainajām rokās, kurās laiks un 

nebeidzams darbs, darbs, darbs kaulus pārgrozījis tā, it kā rokās būtu pārkārtojušies kontinenti un 

būtu sācies cits laikmets. 

https://www.diena.lv/raksts/kd/eksperti-blogeri/14.-junijs-14012354
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
2.jūnijs                   M.Kancs 414-2950 

9.jūnijs                  A.Kancs 414-4535 

16.jūnijs                  G.Kancs 844-8750 

23.jūnijs                 U.Brikmanis 255-0489 

30.jūnijs                  A.Brugman 496-7945 

http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
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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. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
7.jūlijs                         

14.jūlijs                      M.Putelis 844-0892 

21.jūlijs                        M.Kancs 414-2950 

28.jūlijs                      A.Kancs 414-4535 
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REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2019 
 

Draudžu Dienu dalības izmaksas: 
 

DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas) 
Vienai personai 

$125 uz visām četrām dienām 
 $100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena) 
 $85 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena) 
 $55 par vienu dienu 
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu 
No 12-18 gadiem $25 
 
NAKTSMĀJAS 
Istabu maksas ir starp $50 - $70 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Nometnes saimnieci  

(518) 589-4167 vai  katskilunometnerezervacijas@gmail.com  
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam nokārtot istabas maksu pie Draudžu Dienu 

reġistrācijas. 
Guļamvietas ir arī pieejamas Nometnes mītnēs sazinoties ar Vilni Ori 215-353-0507. 
Istabas ir arī pieejamas DV īpašumā “ROTA”:  https://rotalodge.org    
Tannersville pilsētā arī pieejamas vairākas viesnīcas.  Viena no tām ir: 
 

Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY  12485; tālr.: (844) 201-4478 
 

 
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Albany, Newburgh vai JFK lidostā. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 
  

Pieteikšanās veidlapa: 
 
Vārds, uzvārds 
____________________________________________________________________ 
 
Adrese 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese 
_____________________________ 
 
Draudzes nosaukums un pilsēta 
______________________________________________________ 
 
Ieradīšos ar auto _______  ar lidmašīnu _________ 
 
          Lidojuma diena/laiks 
____________________________________________ 
 
 

Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam: 
Vilnis Ore   

1060 Shady Lane  Harleysville,  
PA  19438   

(215) 353-0507; vilniskore@gmail.com  
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2019 

 (Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, 
www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019 un draudzēs pēc pieprasījuma) 

mailto:katskilunometnerezervacijas@gmail.com
https://rotalodge.org/
mailto:vilniskore@gmail.com
http://www.lelba.org/
www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019


Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 
DIEVNAMS: 

 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260…………………………………………………………..(317)253-0872 

 

DRAUDZES VALDE: 

 

Priekšnieks: Andrejs Kancs(dreday517@aol.com).................................................................................(317)414-4535 

Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)496-7945 

                                      Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)..................................(317)844-0892 

Sekretārs: Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net).............................................................................................(317)783-2848 

Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com ..........................................................................................(317)414-2950 

Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com)..........................................(317)844-8608 

Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com) ...................................................(317)844-8750 

Speciāli uzdevumi: Pēteris Pūtelis...........................................................................................................(317)571-8485 

                                 Uldis Brikmanis.......................................................................................................(317)255-0489 

Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze...........................................................................................(317)297-1972 

Sarikojumu nodaļas vadītājs: G.Kancs....................................................................................... ........................(317)844--8750 

 

Dāmu kom. Co-priekšnieces: 
Andra Burģe-Goetz (ap@bandwagonreo.com)..........................................................................................317-575-1934 

Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com)......................................................................................................317-652-2634 

 

ZIEDUS ALTĀRIM: 

Valda Burģis...............................................................................................................................................317-846-3609 

 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 

Draudzes mācītājs:  prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) ............................................................................... 844-8608 Māc. Georgs Silavs (Gsilavs@aol.com)  908-3570 

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 
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