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Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis Kanberā

Ziemassvētku

vēsts
Austrālijas latviešiem

Ziemassvētkos svinam mūsu
Kunga Jēzus Kristus piedzimšanu. Tie ir svētki par godu
Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Jau daudzveidīgi Dievs ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu
Vārdu, un pirms 2000 gadiem
– Savā Dēlā Jēzū Kristū.

Jāņa 1. vēstulē 4:16 lasām:
„Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā,
un Dievs viņā”. Tik tuvu mums
var būt Dievs. Un tomēr bieži nejūtam Viņa klātieni. Vēl
spriedze, tumsa un nakts ir ap
mums, tāles, kas mūs no Viņa
šķiŗ, ar pārpratumiem, vainu,
grēku, sāpēm un nāvi. Tādēļ no
No kreisās: Jānis Stambulis, Aija Stambule, Juris Jakovics, Ēriks Ingevics, Vita Eversone, vēstnieks
Andris Teikmanis, Skaidrīte Dariusa, Inta Skrīvere, Aira Grigule, Margita Jakovica un Andrejs Grigulis.
Foto: Egons Eversons.

Šī gada 3. un 4. decembrī Kanberā darba vizītē viesojās Latvijas vēstnieks Lielbritānijā, Austrālijā un Jaunzēlandē, Andris
Teikmanis.

Teikmanis satikās ar attiecīgiem
Austrālijas valdības pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus,
kas skar abu valstu intereses.
Izskatītos jautājumos ietilpa –

67. gads

dubultnodokļu neaplikšanas līgums, darba brīvdienu līgums
u.c. Viņš arī pieminēja, ka šinī
pat laikā, decembrī, Austrālijā
viesojas Latvijas tirdzniecības
interešu delegācija, kas satiekas
ar attiecīgiem Austrālijas tirdzniecības pārstāvjiem.

Savā īsajā uzturēšanās laikā
Kanberā, Teikmanis privātās

vakariņās tikās ar Kanberas
latviešu organizāciju vadībām.
Sarunās viņš pastāstīja par šolaiku iebraucējiem, latviešiem,
Anglijā un Īrijā, viņu organizēšanos latviešu kulturālos pasākumos un ekonomisko stāvokli.
Skaidrīte Dariusa

sirds lai lūdzam: Nāc, Kungs
Jēzu, nāc manā dzīvē, nāc mūsu
draudzē, mūsu sabiedrībā, nāc
un pārvērt pēc Dieva prāta šo
pasauli! Tādēļ Dievs sūtīja savu
Dēlu Jēzu pasaulē – ne tikai lai
ar Savu dzīvi mūs mācītu, bet
lai ar Savu nāvi mūs pestītu,
piedodot mūsu grēkus un pārkāpumus, vedot mūs uz labāku
dzīvi.
Ar šo lūgšanu lai sagaidām
2015.g. Kristus piedzimšanas
svētkus un ieejam Anno Domini 2016.
Mācītājs Jānis Priedkalns,
Austrālijas latviešu evanģeliski
luterisko draudžu apvienības
prāvests

ZIEMASSVĒTKI NĀK!

Vanadžu tirdziņš
5.12.2015.g.

Adelaidē

“Balts sniedziņš snieg uz
skujiņā m’’...” Ziemassvētk i
sabraukuši,
rakstītām
kamanām’’...’’Baltas
sniega
pārslas klusi lejup slīd’’...Jā,
varbūt kaut kur, tikai ne Adelaidē, tai sestdienā, kurā šogad
paredzēts vanadžu tirdziņš!
Vanadzes jau sāka bažīties, ka

solītajā 39-40 grādu svelmē neviens negribēs atstāt savas vēsinātās mājas un peldbaseinus,
lai brauktu uz Vanagnamu iegādāties kārotās Ziemassvētku
piparkūkas. Ko? Kas? Vai kāds
pieminēja PIPARKŪKAS?
Jā, tā nu laikam bija tā nagla,
kas tik kuplā skaitā pievilināja
pārkarsušos un pārgurušos
(Turpinājums 8. lpp.)

Melburnas Latviešu vidusskolas gada noslēguma akts

Aktu atklāja mācītāja Daiņa
Markovska vadītais svētbrīdis.
Mācītājs stāstīja par sarunu,
kurā teikts, ka katrā cilvēkā
ir divi vilki, labais un ļaunais,
kuri sacenšas, jo katrs grib vadīt cilvēku. Kā tad panākt to,
ka labam vilkam uzvara? Atbilde – tas jābaro. Vēlējums ir,
lai katrs vairotu labo sevī.
Skolas vadītājs, Kārlis Brēmanis, apsveica abiturientus un
pateicās visiem audzēkņiem
par viņu atsaucību, draudzības
garu un dzīves prieku. Ir bijis
prieks sastrādāt ar audzēkņiem.
Skolas vadītājs pateicās skolotājām Edītei Atvarai, Karīnai
Jaunalksnei un Ievai Kainai, kā

arī bibliotēkārei Aijai Grosai.
Skolas saimei lielu prieku un
baudu sagādā nama kafejnīcas
gardumi. Pateicība kafejnīcas
darbiniekiem, Māras Lezdkalnas un Roksijas Reiteres vadībā, Latviešu Nama kooperātīvam un nama pārvaldniekam,
Adrianam. Kārlis Brēmanis
pateicās Beatrisei un Andrim
Švolmaņiem, ka viņi nākošos
divus gadus vadīs Melburnas
Latviešu vidusskolu.

Aktu kuplināja mūzikas priekšnesumi. Līsa Jaunalksne ar
Lailas Grosas klavieru pavadījumu dziedāja “Es gulu, gulu.”
Skolas audzēkņi un publika, ar
Kaspara Švolmaņa ģitaras un
Lailas Grosas klavieru pavadījumu dziedāja Zigmara Liepiņa
“Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas.”
Skolotājas Karīna Jaunalksne
un Ieva Kaina izdalīja liecības
audzēkņiem, un Ieva Kaina,
apsveicot abiturientus, prognozēja viņu nākotni, katram paredzot panākumus. Audzēkņi
pasniedza ziedus skolas dar-

biniekiem. Andris Švolmanis
raksturoja Kārli Brēmani un
stāstīja par viņa trīsdesmit trim

skolas vadības gadiem.

Latviešu organizāciju pārstāvji
apsveica audzēkņus un skolu.

Pēc akta visi pakavējās pie
skolnieku vecāku gādāta kafijas galda.
K.B
MLV abiturienti. No kreisās puses: Lelde Graudiņa, Toms Gross, Elīna
Ziedare, Maksis Dārziņš. Foto: Kārlis Brēmanis.

Melburnas Latviešu vidusskolas gada noslēguma akts notika sestdien, 28. novembrī,
Melburnas Latviešu namā. Vidusskolu beidz Elīna Ziedare,
Toms Gross, Lelde Graudiņa un
Maksis Dārziņš. Skolas saime
apsveica spējīgos abiturientus,
un vēlēja viņiem uzturēt ciešas
saites ar latviešu sabiedrību.

