Ziņas
2018. gada janvāris N0. 292 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Otrdien, 6. februārī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Sestdien, 17. februārī, plkst. 18:00 Biedrības namā
Sirsniņu balle,
ar grupas “Atkal kopā” koncerta programmu
“100 dziesmas sirdij un Latvijai”,
kā arī muzikāli pārsteigumi, brīnišķīgi gards Mārītes Rubīns cienasts,
balle grupas mūziķu vadībā, ...atkal pārsteigumi!
Neiztiksim arī bez loterijas – būs iespēja izlozēt trīs lieliskus dāvanu grozus.
Tiem, kuri gribēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, par to jāgādā pašiem.
Ieejas ziedojums sākot ar $30.00.
Tā kā vietu skaits zālē ir ierobežots, lūdzu pieteikties iepriekš
pie Daces Kupačas-Hohlovas pa tālruni 727 497 8026.
Sabrauciet, sanāciet, sa-sadancojiet!
 Sestdien, 3. martā, plkst. 13:00 Biedrības namā

Biedrības pilnsapulce,
kurā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lemšana par Biedrības
turpmāko darbību. Katra biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi
iesaistīties lēmumu pieņemšanā!
Noslēgumā balstiesīgos cienās ar pankūkām, zafti un desiņām.
Nopietni aicinām visus Biedrības biedrus ierasties!
Pēc sapulces paredzēta Biedrības īpašumā esošo gleznu izsole, par ko sīkāk
ziņosim nākošajā “Ziņu” izlaidumā.
 Sestdien, 10. martā Biedrības namā notiks

Daugavas Vanagu rīkotā karavīru pēcpusdiena,
par kuru vairāk ziņosim februāra “Ziņu” izlaidumā.

<<< Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes ziņojumi >>>
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S., St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds, Draudzes priekšniece Aija Norbergs.

 Piektdien, 5. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
 Svētdien, 7. janvārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.

 Svētdien, 14. janvārī, plkst. 11:00

Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 21. janvārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
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Lūdzu, ievērot pārmaiņu – abi mēneša dievkalpojumi tiks noturēti
Biedrības namā!
Svētdien, 28. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Piektdien, 2. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
Svētdien, 4. februārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 11. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.

Paziņojumi!
Draudzes pilnsapulcē 2010. gada 21. februārī, tika pieņemts draudzes
priekšlikums, turpināt saņemt no draudzes locekļiem brīvprātīgus ziedojumus.
Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu pieņem biedrzine
Rita Blumentāle. Pasta adrese: 1365 Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St.
Petersburg, FL 33704-2447. Lūdzu, cenšaties ziedot!
Draudzes altāra ziedu kārtotājas pienākumus atkal pildīs Marga Zurovskis.
Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un piesakieties viņai pa tālruni:
(727)-258-7297 vai (727) 858 4008

Uzmanību Daugavas Vanagiem!
Daugavas Vanagu apvienība Floridā laipni lūdz gada biedrus samaksāt biedru
naudu 2017. gadam. Lūdzam arī iestāties jaunus biedrus, lai varam turpināt veco
karavīru aprūpi.
Sākot ar 2016. gadu, biedru gada maksa - $20.00, mūža biedra maksa $250.00.
Maksa nosūtama biedrzinei
Zigrīdai Dambis, 3663 26th Ave. N., St Petersburg, FL. 33713.

Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
Atkārtoti aicinam visus tos lasītājus, kuriem ir datori un kuri lieto internetu,
kuri līdz šim to vēl nav izdarījuši, paziņot savu e-pastu adreses, nosūtot ziņu uz adresi:
avilemsons@aol.com.
Visus ziņojumus, ierosinājumus, rakstus “Ziņām” kā arī izmaiņas adresēs, lūdzam
sūtīt uz augstāk minēto e-pasta adresi vai pa pastu Gundegai un Aivaram
Vilemsoniem, 2263 Ashbury Dr., Clearwater FL. 33764-6711; tālrunis: (727)
531-6203. Publicēt ikmēneša numurā varēsim tos materiālus, kas iesūtīti līdz mēneša
2. datumam.
Tā kā „Ziņām” nav noteiktas abonenta maksas, bet to izdošana un izsūtīšana
tomēr prasa līdzekļus, tāpēc lūdzam lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu,
ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian Association of St. Petersburg vārda ar
piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasiera palīdzei Gundegai Vilemsonei uz
adresi: 2263 Ashbury Dr., Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā mēnesī “Ziņām” ziedojuši: Herberts Everss $20:00,
Astra Grīnmanis $20.00.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem!
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Notikumi aizvadītajā mēnesī.
Pēdējā gada diena.
Pēdējo gada dienu visi gaidām ar nepacietību, jo pēc tās sāksies jauns gads, kurā
visi ceram, ka būsim laimīgāki, veselāki, veiksmīgāki. Un nākošais gads ir tik nozīmīgs
Latvijai! 100 gadu jubileja ar visām svinībām, kā lai to negaida ar satraukumu un
īpašām ilgām! Latvieši Sv. Pēterburgā jau laicīgi sāka gatavoties šīs dienas vakaram,
nodrošinājoties ar interneta sakariem, lai tiešraidē varētu gadumijā būt kopā ar
latviešiem Latvijā. Šoreiz, otro reizi Jaunais gads tika sagaidīts pēc Latvijas laika, kas
pēc vietējā laika ir plkst 17:00. Šāda izvēle bija vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem šejienes latviešiem gadu dēļ ir pagrūti sagaidīt pusnakti pēc vietējā laika, otrs – ir
šejienieši, kuri grib piedalīties Latvijas notikumos ar interneta starpniecību.
Biedrības namā viss bija kā citkārt Vecgada vakarā - krāšņš zāles rotājums, liels
plakāts ar laimes vēlējumu 2018. gadā, bagātīgs Vecgada vakara galds, kuru sarūpējuši
bija paši vakara viesi. Uz galda, kā jau tas pieklājas šādā reizē, netrūka nē cūkas miesas,
ne putna gaļas, ne zivs gabaliņa, ne zirņu, ne pīrāgu. Pēc tā spriežot, nākošajam
vajadzētu būt gadam, kurā valdīs pārticība. Vienīgi neparasti bija, ka ārā spīdeja spožā
Floridas saule, bet tas arī varbūt bija tikai uz labu, būs gaišas dienas mūsu Latvijas
jubilejas gadā.
Vecgada vakarā visi grib zināt, ko tad Jaunais gads nesīs katram no mums.
Zīlēšana nenotika, bet katrs varēja no īpašas lādītes izvilkt lozīti ar kādu padomu, kas
jādara, lai gads būtu laimīgs, vai norādījumu, kas katru sagaidīs Jaunajā gadā. Tas
sagādāja jautrību.
Ātri vien pienāca laiks, lai noklausītos Latvijas ministru prezidenta Māra
Kučinska un Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunas visai latviešu tautai tieši
pirms pusnakts Latvijā. Pēc tām, kopā ar visiem tiem daudzajiem tūkstošiem Rīgā pie
Daugavas, Floridas latvieši pacilāti dziedāja “Dievs, svētī Latviju!”. Paceļot šampanieša
glāzes, sekoja laimes vēlējumi Latvijai tās jubilejā un savstarpēji apsveikumi.
Pēc šī Jaunā gada sagaidīšanas vakars turpinājās savstarpējās sarunās, malkojot
vīnu un pa kādas dejas uzdejošanai maestro Ilmāra Dzeņa mūzikas pavadījumā. Lai
visi būtu gatavi godam sagaidīt Latvijas simtgadi, tika izdarīta aptauja par klātesošo
zināšanām Latvijas vēsturē, valodā un kultūrā. Lai gan pārbaude bija pavisam nopietna,
jautājumu atbildēšana par tādu neizvērtās. Bija vairāk joku un smieklu, nekā īstas
nopietnības. Tika asprātīgi atbildēts uz jautājumiem, kas nebija zināmi. Beigu beigās
tika secināts, ka ar steigu jāaizpilda robi zināšanās. Un tad jāgaida visi svarīgie
notikumi 2018. gadā, pašiem piedaloties tajos, gan klātesot, gan domās.
Lai visiem veicas šajā tik nozīmīgajā gadā!
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S K U M J Ā S Z I Ņ A S.
2017. gada 30. novembrī, Trinity, Floridā, mūžībā devās mūsu Biedrības biedrs,

Andrejs Rutkis.

2018. gada 1. janvārī pēc ilgsošas slimības, 89 gadu vecumā no mums uz mūžu
šķīrās mūsu Biedrības biedre

Ausma Stuķēns.

Ziedotāju uzmanībai!
Turpmāk Biedrība vairs nepieņems nekādus ziedojumus grāmatu, gleznu,
tautas mākslas izstrādājumu vai citu priekšmetu veidā.
Godājamie Biedrības Biedri!
Lūdzu atbalstiet savu Biedrību. Gada biedru maksu $20.oo varat maksāt pa
pastu vai katrā Biedrības sarīkojumā Biedrības biedrzinei, Mārai Prāvs, adrese: 420
Belle Point Dr., St. Pete Beach FL 33706. Ja vēlaties informāciju par biedra
naudas maksas gadu, lūdzu zvaniet: (727) 851-9414.

Biedra naudas maksa.

Vārds un uzvārds: ..............................................................................................
Adrese: ..............................................................................................................
.........................................................................................................
Tālruņa numurs: ...................................................................
Samaksa par gadu /iem 20 .........
Biedrības biedrzine.

$.................... Paldies, Māra Prāvs,
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