Ziņas
2017. gada novembris N0. 290 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Sestdien, 11. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā
Lāčplēša dienai veltīts pasākums,
ko rīko Daugavas Vanagi.
Tiks rādīta videofilma par Kursas vidusskolas izlaiduma programmu.
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $5.00



Sestdien, 18. novembrī, plkst. 12:00 Biedrības namā
Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai
veltīts svinīgs pasākums –
Pieci stāsti par Latviju.

Stāsti mīsies ar muzikāliem priekšnesumiem, kurus sniegs
Kanaku ansamblis un Vladimirs Hohlovs.
Pēc svinīgās daļas uz Latvijas panākumiem un veiksmi varēs iedzert pa glāzei
vīna un baudīt mūsu saimnieču ceptos kliņģerus.
Visi, kas vēlēsies turpināt svinēt Latvijas Dzimšanas dienu, kā arī tie, kam nebija
iespējas piedalīties svinīgajā pasākumā, tiek aicināti šai pašā dienā,

18. novembrī, plkst. 15:00 uz Fort De Soto parka nojumi Nr. 15,
uz brīvdabas pasākumu:
Mīlestība mūsu Latvijai.
Kopējam mielastam līdzi jāņem groziņi, katram pašam jārūpējas par
atspirdzinošiem dzērieniem.
Jāņem līdzi arī latviska (var būt pašdarināta) dāvaniņa, jo paredzēta
savstarpēja apdāvināšanās.
Lai būtu ērti pavadīt vakaru parkā, katram jāņem līdzi plūdmales krēsls.
Brīvdabas pasākums ir bez maksas, bet
par iebraukšanu parkā jāmaksā $ 5.00 par katru mašīnu.
Tiem, kuriem ir invalīdu zīmes mašīnām, iebraukšana ir par brīvu.
Ja kādam būtu sarežģījumi ar nokļūšanu parkā, pēc palīdzības var griezties pie
sarīkojumu vadītājas Daces Hohlovas – tālrunis 727 479 8026, kura mēģinās
izkārtot transporta jautājumus.
Lai mums visiem jauki svētki!

 Otrdien, 5. decembrī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
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 Sestdien, 16. decembrī plkst. 14:00 Biedrības namā
Ziemassvētku eglītes sarīkojums.

Gatavosim groziņus ar svētkiem piemērotām uzkodām, noskaņosimies
Ziemassvētku sagaidīšanai.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.
Vairāk informācijas nākošā “Ziņu” izlaidumā.
 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.
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00
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, 12. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 19. novembrī, plkst. 14:00 Our Savior baznīcā Mirušo Piemiņas
dienas dievkalpojums.
 Svētdien, 26. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Piektdien, 1. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
Uzmanību! Uzmanību!
 Svētdien, 3. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā dievkalpojums.

 Svētdien, 10. decembrī, 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.
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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: Silvija un Ilmārs Dzeņi $50:00, Kaira
McGough $20.00, Uldis Palde $20.00.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem!

P A Z I Ņ O J UM S.
Darām zināmu visām saimniecēm, kā arī tiem, kas grib uzdāvināt kādam jauku
Ziemassvētku dāvanu, ka ir iespēja iegādāties latvisku pavārgrāmatu angļu valodā
atjaunotā izdevumā par $20.00.
Interesentiem lūdzam pieteikties pie Māras Prāvs pa tālruni (727) 851 9414
līdz 22. novembrim.

S K U M J Ā S Z I Ņ A S.
2017. gada 26. oktobrī St. Pete Beach, 96 gadu vecumā mūžībā devās
mūsu Biedrības biedrs,

Bruno Baumanis.

Ziedotāju uzmanībai!
Turpmāk Biedrība vairs nepieņems nekādus ziedojumus grāmatu, gleznu,
tautas mākslas izstrādājumu vai citu priekšmetu veidā.
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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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