Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3354

Redakcija / Editorial Office:

69. gads

Trešdien,
2017. gada

19 Westbury Street
Hackney SA. 5069
AUSTRALIA
Tālr.: 0458448642
Fax: 0872002339
ALRedakcija@netspace.net.au

29. novembrī
www.australijaslatvietis.com.au

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

PO Box 39 Mitcham
VIC. 3132
Tel.: (03) 94786461

KVĪNSLANDES DRAUDZES 30 GADU JUBILEJA

Pirms 30 gadiem Brisbanē,
1987. gada 21. novembrī, apvienojās Brisbanes latviešu ev. lut.
draudze un Brisbanes ev. lut.
Māras draudze veidojot Kvīnslandes latviešu ev. lut draudzi.
Tā esam viena no “jaunākām”
latviešu draudzēm, kaut arī liela daļa draudzes locekļu sen jau
pārkāpuši 70 gadu slieksni!

Pēc dievkalpojuma, kuru apmeklēja gandrīz puse draudzes
locekļu, un gardām pusdienām
blakus zālē, Māra Siksna pastāstīja par draudzes 30 gadu
darbību ar šādiem vārdiem.

Bija jauki šodien baznīcu redzēt pilnāku kā pēdējos dievkalpojumos. Par to mīļš paldies
jums visiem, prāvestam Jānim
Priedkalnam un it sevišķi mūsu
jauniešiem, Annai Česlei un Jānai Vanagai par klavieru spēli
un dziedājumu. Kaut mūzikas
talants ir Dieva dots, to attīstīt
līdz uzstāšanās līmenim, prasa
darbu. Ceram arī nākotnē jūs
abas dzirdēt dievkalpojumos!

Žēl, ka mūsu mācītāja Brigita
Saiva vairs nevarēja būt klāt
svinībās, jo kā viņa pati raksta: “Paldies, ka draudze mani
joprojām uzskata par savu mācītāju, lai gan mana līdzdalība
draudzes darbā var būt tikai
rakstiska.” Viņa mudina draudzi raudzīties nākotnē ar paļā-

vību, citējot Mateja evaņģēliju:
“Neraizējaties par rītdienu, jo
rītdiena pati par sevi parūpēsies” (Mt.6:34).
Parasti jubilejās atceras vēsturi
un mēs to šoreiz ilustrējam ar
nedaudz fotogrāfijām un rakstiem no katras desmitgades. Sīkāku draudzes vēstures aprakstu no Brigitas Saivas atmiņām
varēsiet lasīt atsevišķā rakstā,
8. lpp.

Negarlaikošu jūs ar statistiku
un skaitļiem, jo visi saprotam,
ko izteic tas, ka šajos 30 gados
iesvētīti tikai 3 jaunieši, kristīti nedaudz, bet ar Latvijas karodziņiem 3 lielākās kapsētās
atzīmējām vairāk nekā 400 latviešu dusas vietas.
Svētkos tomēr gribu runāt par
to, kas ir labs un jautrs. Par
pirmo desmitgadi man ir tikai
plāns dokumentu pūrs, ko iemantoju, iesaistoties draudzes
valdes darbā 2000. gadā. Tur
bija jautri lasīt, ka draudžu
apvienošanās dievkalpojumu
prāvests Arnolds Grosbachs
dēvēja to par trīskāršu svinību
– piedzimšana, kristības un
iesvētības visas kopā vienā
reizē!
Kad Brigita Saiva sāka strādāt,
Oskars Rudzītis rakstīja, ka viņas skaņā balss un entuziasms
piepildīja baznīcas solus un

Ciemiņi Ciemā

Otrdien, 21. novembra
rītā Latviešu Ciemu
sasniedza ziņa, ka
plkst. 16.00 mums
būs ciemiņi – bijušais
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers
ar kundzi. Jaunums
ātri vien izplatījās pa
visu aprūpes namu un
sasniedza arī lejasciema ļaudis.

Ciema ierastajā ikdienā tas ienesa gaidpilnu satraukumu, kāds
parasti rodas, kad gaidāmi ciemiņi.
Norunātajā laikā viesi bija klāt. Ingrida
Hawke sagaidīja visus sabraukušos, kas
bija vesels pulciņš,
jo Zatlera kungu un
kundzi pavadīja Kristīne Saulīte, Pēteris
Saulītis, Jānis Dēliņš
un Anita Andersone.
Viesi sasveicinājās un
(Turpinājums 5. lpp.)

Foto: Jānis Dēliņš.

manāmi vairoja ieņēmumus
kolektē. Mūsu draudzē kalpojot, viņa izauga no diakones par
pilntiesīgu mācītāju, ar viņas
ordināciju Rīgā 2014. gadā.

Tas, ka viņa nedzīvoja Brisbanē un bieži vasaras pavadīja
Latvijā, deva mums iespēju aicināt un iepazīt gandrīz visus
latviešu mācītājus Austrālijā
– sarakstā uz sienas redzami
12 viesu mācītāju vārdi. Viņas
prombūtne arī lika draudzei un
valdei pašiem uzņemties aprūpes un mirušo izvadīšanas pienākumus. Fotogrāfijā redzam
Rūdolfu Māliņu šai lomā, ko
tagad iemantojis Arnis Siksna.
Pirmajā desmitgadē rīkojām
arī skaistus Kultūras Dienu
dievkalpojumus un trīs reizes
sagaidījām ciemos arhibīskapu
Elmāru Rozīti. Pagājušā gadā
iepazināmies arī ar mūsu jauno
arhibīskapi Laumu Zušēvicu.

Ar Latvijas valsts neatkarības
atgūšanu 1991. gadā bija aicinājums izvēlēties tur “māsu draudzi” un tai palīdzēt atjaunot
baznīcu. Par piemiņu un godu
nelaiķim mācītājam Alfredam Oliņam, sūtījām naudu
uz Liezeri un par to saņēmām
pateicību un precīzu atskaiti un
fotogrāfiju par cik ķieģeļu ar
naudu iegādāti. Atjaunotā baznīca Liezerē šodien stāv liela

Draudzes valde, no kreisās: Daina Vanaga, Raimonds Vanags, Dace
Damberga, prāvests Jānis Priedkalns, Māra Siksna, Adols Lācis.
Foto: Arnis Siksna.

un lepna.

Draudze arī šodien turpina katru gadu sūtīt līdzekļus uz Latviju, atbalstot Okupācijas muzeju, Zvannieku māju, vairākus
bāreņu namus un mācītāja David Smethurst darbu Latvijā.
1994. gadā iesākām pārrunu
grupu, “Svētdienas rīts Dievam,” ar mērķi tuvāk iepazīt
Bībeli un apskatīt dažādas
garīgas tēmas. Šajā grupā tiekoties ik mēnesi, izauga ciešas draudzības, kā arī plašāka
kalpošana draudzei, rīkojot

garīgu koncertu un laju dievkalpojumus Lieldienu rītā un
Ziemsvētku priekšvakarā.

Draudzes sastāvā ir daudzi, kas
kalpojuši visus 30 draudzes
pastāvēšanas gadus un vairs
nespēj piedalīties dievkalpojumos. Mēs godinām un atzīstam
viņu uzticību, atbrīvojot tos no
gadskārtējās draudzes nodevas un Ziemsvētkos apciemojot visus, kas pārkāpj 85 gadu
slieksni. Drīz vienai draudzes
loceklei svinēsim pat 100 gadu
jubileju!
(Turpinājums 8. lpp.)

Akreditēta Latvijas nerezidējošā vēstniece Jaunzēlandē

21. novembrī Latvijas vēstniece
Dace Treija - Masi svinīgā ceremonijā iesniedza akreditācijas vēstuli Jaunzēlandes ģenerālgubernatorei Patsijai Redijai
(Her Excellency The Right Honourable Dame Patsy Reddy
GNZM, QSO Governor-General and Commander-in-Chief
in and over the Realm of New
Zealand).

Uzrunā Dace Treija - Masī pauda pārliecību, ka, neraugoties
uz lielo attālumu, Latvijai un
Jaunzēlandei ir liels potenciāls
intensificēt ekonomisko sadarbību, attīstīt politisko dialogu
un kultūras apmaiņu. Vēstniece informēja par 2018. gadā
gaidāmajām Latvijas simtgades
svinībām un plānotajiem kultūras pasākumiem un minēja
aktīvo latviešu kopienas darbību Jaunzēlandē. Vienlaikus
D. Treija - Masī pateicās par
Jaunzēlandes atbalstu Latvijai
OECD iestāšanās procesā un
atzīmēja, ka Latvija atbalsta ES
- Jaunzēlandes attiecību padziļināšanu un sarunu uzsākšanu

par Brīvas tirdzniecības līguma noslēgšanu.

Jaunzēlandes ģenerālgubernatore Patsija Redija atzina, ka
Jaunzēlandes un Latvijas sadarbība turpina arvien paplašināties: “Abām valstīm ir svarīgi
apmainīties viedokļiem par aktualitātēm drošības un reģionālajā politikā. Tāpat mūsu valstu
attiecības stiprina aktīva latviešu kopiena Jaunzēlandē, kas
sniedz nozīmīgu pienesumu
Jaunzēlandes attīstībā”. Ģenerālgubernatore izteica gandarījumu, ka Latvija ir kļuvusi par
OECD dalībvalsti.
Akreditācijas vizītes laikā D.
Treija - Masī piedalīsies svinīgajā Latvijas Goda konsulātu
atvēršanā Velingtonā un Oklendā, kur paredzēta tikšanās
ar tautiešiem. Lai veicinātu
divpusējo ekonomisko attiecību
padziļināšanu vēstniece tiksies
ar ES - Jaunzēlandes biznesa
padomes vadību un piedalīsies
apaļā galda diskusijā ar uzņēmējiem.

Vēstniece D. Treija - Masī rezidē Tokijā, Japānā.
Ārlietu ministrija

Latvijas
vēstniece
Dace
Treija - Masi un Jaunzēlandes
ģenerālgubernatore
Patsija
Redija. Foto: Ārlietu ministrija.

