Ziņas
2017. gada decembris N0. 291 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Sestdien, 16. decembrī plkst. 14:00 Biedrības namā
Ziemassvētku eglītes sarīkojums – Ziemassvētkus gaidot.

Šai pēcpusdienā tiks iedegta svētku eglīte, pie kuras atcerēsimies svētku tradīcijas, ticējumus,
sajūtas, dziedāsim dziesmas, meklēsim laimi Laimes akā.
Lūdzu, atcerēties vai iemācīties Ziemassvētkiem piemērotus dzejolīšus!
Gatavosim groziņus ar svētkiem piemērotām uzkodām,
noskaņosimies Ziemassvētku sagaidīšanai.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.
 Svētdien, 31. decembrī, plkst 16:00 Biedrības namā

Jaungada sagaidīšana vienlaikus ar latviešiem Latvijā.
Sanāksim kopā, atnesot līdzi groziņus ar Vecgada vakara kārumiem,
Biedrība gādās par šampanieti, mūziku un centīsies nodrošināt TV tiešraidi no Rīgas par
notikumiem Vecgada vakarā. Plkst 17:00 Dziedāsim Latvijas himnu kopā ar visas pasaules
latviešiem. Pulcēsimies šī gada pēdējā dienā kuplā skaitā, lai sagaidītu Latvijai tik īpašo gadu!
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00
 Otrdien, 2. janvārī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Sestdien, 17. februārī paredzēta Sirsniņu balle,
kurā uzstāsies un arī gādās par deju mūziku grupa “Atkal kopā”, kas
sastāv no pieredzes bagātiem mūziķiem, kuri sniegs daudzveidīgu, programmu.
Gatavosimies šim romantiskajam un daudzsološajam sarīkojumam!
Vairāk informācijas nākošā “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.

Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks
Biedrības telpās plkst. 14:00.

 Svētdien, 10. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 17. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Pirmdien, 25. decembrī, plkst. 14:00 Our Savior baznīcā Ziemassvētku
dievkalpojums.
 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.
Paziņojumi!
Draudzes pilnsapulcē 2010. gada 21. februārī, tika pieņemts draudzes priekšlikums, turpināt
saņemt no draudzes locekļiem brīvprātīgus ziedojumus. Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra
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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: Irma un Aivars Peldi $50:00.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem!

Notikumi aizvadītajā mēnesī.
Pulcējaties, latvju ļaudis!
18. Novembri, Latvijas dibināšanas atceres dienu, mēs visi gaidām ar īpašām izjūtām. Šo
dienu gribas nosvinēt tā, kā nevienus citus svētkus. Diemžēl, šejienes latviešu sabiedrībai dilstot un
mainoties, nevaram vairs izdarīt to, ko gribētos, bet jādara tas, ko spējam.
Šogad, kad jubilejas cipars ir ļoti zīmīgs – 99, un, kad esam tik tuvu Latvijas simtgadei, Sv.
Pēterburgas latvieši apbrīnojami sasparojās, un svinēja mūsu valsts 99. dzimšanas dienu visu cauru
dienu. Svinēšana bija sadalīta divās daļās: pusdienlaikā Latviešu biedrības namā notika
tradicionālāka jubilejas atzīmēšana, kas vairāk piemērota vecāka gada gājuma ļaudīm, bet plkst. 15:00
visiem jaunākiem cilvēkiem, kā arī tiem kuri nevarēja tikt agrāk, svinēšana notika parkā, jūras krastā.
Svētku dienā biedrības namā ieradās necerēti daudz svinētāju. Vairāki bija mērojuši garus
ceļa gabalus līdz Sv. Pēterburgai. Bija tiešām prieks redzēt tik kuplu skaitu apmeklētāju.
Svinīgais pasākums iesākās ar karogu ienešanu, Biedrības priekšnieka Jura Epermaņa
uzrunu, Daces Hohlovas nolasīto Latvijas prezidenta R. Vējoņa apsveikumu ārzemju tautiešiem,
mācītāja Aivara Pelda lūgšanu un Andra Rituma paziņojumu par Tautas Balvas piešķiršanu
Gunāram Birkertam.
Iepriekšējos gados pēc svinīgajām uzrunām parasti Biedrības koris sniedza koncertu. Tā kā
koris vairs nepastāv, šoreiz muzikālos priekšnesumus sniedza Kanaku kopa Aleksandras Ritumas
pavadījumā un pianists Vladimirs Hohlovs. Muzikālie priekšnesumi mijās ar Daces Hohlovas
pieciem stāstiem – sirsnīgiem tēlojumiem par Latviju, par tās dabu, cilvēkiem, viņu darbiem.
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Vislielāko piekrišanu izpelnījās mācītāja A. Pelda vadītā Kanaku kopa, kas ļoti braši un izjusti dziedāja
skaistākās dziesmas par Latviju. Vareni izskanēja arī kopdziesma “Nevis slinkojot un pūstot”.
Noslēgumā visi baudīja pa glāzei vīna, vēlēja laimes un vēl daudzus gadus Latvijai kā ar
mielojās ar mūsu saimnieču ceptajiem kliņģeriem. Latvijas 99. Dzimšanas diena biedrībā bija
nosvinēta godam. Varēja doties uz De Soto parku turpunāt svinēšanu parkā pie jūras.
Pulcejaties latvju laudis,
Pulcejaties jūrmalā…
So brīnišķīgo tradīciju, svinēt Latvijas dzimšanas dienu pie jūras, pagājušajā gadā iedibināja
mūsu jaukā, aktīvā Dace Nebare. Mēs ļoti ceram, ka tā tiks turpināta ik gadu.
Jūrmalas parkā mēs klājām kopīgu, skaisti dekorētu mielasta galdu, sūtījām sveicienus un
vēlējumus Latvijai. Visu klātesošo kopēju mīlestības sveicienu Engeļa izskatā nodevām mūsu
ciemiņiem no Latvijas, Gintai un Arnim Vildēm. Viņi to aizvedīs uz Latviju. Pulcējoties pļaviņā pie
karoga un palmām, dziedājām dziesmas, uzdejojām apkārtdanci, dāvājām viens otram dāvaniņas un
mīļus vēlējumus. Saulīti pavadījām jūras krastā, aizdedzinot sveces un dziedod dziesmas. Latvijas
dzimšanas dienas svinības parkā izdevās!
Kā allaž, pateicība visiem, kas rīkoja, atbalstīja un piedalījās - Dacei Nebarei, Dacei
Hohlovai, Indrai Treimanis, Paulinei Constable, Rasmai Adams, Brigitai Gahr, Jānim Kaupmanim,
Aivaram Peldam, Ingunai un Pēterim Ozoliem, Didzim Stārastiņam, Gintai un Arnim Vildēm, u.c.
Aicinām citu gadu sekot līdzi informācijai un pievienoties mūsu pulkam!
Lai noticam, lai noticam tam,
Ka spējam.
Ka spējam būt paši, ka varam.
Un…lai daram!
Lai daram, ne dalam.
Lai esam Latvijai- skaistai, vienotai un stiprai!

P A Z I Ņ O J UM S.
Martā ir paredzēta Biedrībai piederošo gleznu izsole.
Padomājiet par kādas gleznas iegūšanu savā īpašumā!
Plašāka informācija būs nākošos “Ziņu”izdevumos.

P A T E I C Ī B A.
Mīļie Biedrības draugi!
Sirsnīgi pateicos par saņemtajiem ziediem mana vīra, Bruno Baumaņa, piemiņai.
Skatījos uz baltajiem ziediņiem un tajos atradu gan skumjas, gan apmierinājumu.
Daina Baumanis.

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
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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 .........

$.................... Paldies, Māra Prāvs, Biedrības biedrzine.

“Ziņu” izdevēji vēl visiem lasītājiem
gaišus, prieka pilnus Ziemassvētkus un
veiksmīgu, veselīgu, svētīgu Jauno gadu!
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