Ziņas
2016. gada novembris-decembris N0. 282 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>
 Sestdien, 5. novembrī, plkst. 17:00 šīs sezonas atklāšanas sarīkojums

Mārtiņu vakars.
Visi viesi tiek aicināti ierasties ķekatnieku tērpos, ķekatnieku noskaņojumā,
ņemot līdzi trokšņa taisāmos rīkus – ķekatniekiem jānāk ar lielu troksni!
Vakara viesus Biedrības saimnieces cienās ar īsti latviskām siltām vakariņām.
Par danču priekiem gādās Ilmārs Dzenis,
būs iespēja laimēt loterijā trīs lieliskus dāvanu grozus!
Jautrību veicinoši dzērieni katram līdzi jānes pašam.
Iejas ziedojums sākot ar $15.00



Uzmanību! Sakarā ar vieslektores Līgas Ejupes ierobežoto laiku,
mūsu 18. Novembra sarīkojums jāsāk plkst. 14:00.
Piektdien, 18. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā

Latvijas Valsts dibināšanas 98. gadadienai veltīts
svinīgs vakars
ar ALAs kultūras nozares vadītājas Līgas Ejupes svētku uzrunu,
kas būs veltīta Latvijas simtgadei – “Kā jūs svinēsit Latvijas 100 gadus?”.
Uz Latvijas veselību varēs pacelt pa glāzei vīna un baudīt svinību kliņģeri.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.
Līga Ejupe kā ALAs Kultūras nozares vadītāja darbojas kopš 2013. gada.
Pirms tam rosīgi darbojusies Latviešu centrā Garezers, pasniedzot Garezera
nometnes audzēkņiem mākslas vēsturi, rīkojot mākslas izstādes, rūpējusies par
mākslas darbu uzturēšanu un uzskaiti Garezera Klinklāva mākslas galerijā.
ALAs Kultūres nozares vadītāja atbildīga par vairākām programām, tai
skaitā jauniešu prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā”. Lielākā atbildība
Līgai Ejupei šobrīd ir par Latvijas valsts simtgades svinību koordinēšanu ASV,
sadarbojoties ar Latvijas Kultūras ministriju.
Līga Ejupe ir aizrautīga stāstītāja, Latvijas patriote, kuras uzstāšanās būtu
jādzird katram šejienes latvietim.



Ceturtdien, 1. decembrī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
Sestdien, 10. decembrī, plkst. 15:00 Biedrības namā
Ziemassvētku eglītes sarīkojums
priecīgā pirmssvētku noskaņā, ar egles iedegšanu, mācītāja A. Pelda uzrunu,
sirsnīgu muzikālu programmu, ko sniegs dziedātāja Jenifer Reel,
Ziemassvētku vecīša gaidīšanu, mielošanos ar pašnestu groziņu labumiem.
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Ja kāds vēlas iepriecināt savu tuvinieku, draugu vai vienkārši labu cilvēku ar
mazu dāvaniņu, pirms sarīkojuma, lūdzu to nodot Ziemassvētku vecīša palīgiem.
Palīgi arī lūdz groziņos līdzi nest gardumus, kas jau izsaiņoti no kastēm, pakām,
turzām. Vislabāk, ja tie jau sagriezti un sakārtoti uz šķīvjiem!
Ieejas ziedojums sākot ar $10.oo.
Laipni lūdzam apmeklēt šo sarīkojumu un kopīgi gaidīt Ziemassvētkus!
Sestdien, 31. decembrī, plkst. 16:00 Biedrības namā

Vecgada vakars jaunās noskaņās!





Sagaidīsim Jauno, 2017. gadu vienlaikus ar tautiešiem Latvijā!
Šampanieša glāzes pacelsim un uz Jaunā gada laimi iedzersim tai pat laikā,
kad tas tiek darīts Latvijā.
Par šampanieti rūpēsies Biedrība, par omulīga laika pavadīšanu gādās īpaša
rīcības komiteja, par ēšanu katram jādomā pašam, līdzi ņemot groziņus.
Lai priecīgi varētu iedejot Jaunajā gadā, muzicēs maestro Ilmārs Dzenis.
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00. Visi mīļi ielūgti!
Ceturtdien, 2017. g. 5. janvārī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
Sestdien, 21. janvārī paredzēts uzsākt jauno gadu ar

Kultūras dienu.


Vairāk informācijas janvāra “Ziņu”izlaidumā.
Sestdien, 11. februārī, plkst. 18:00 Biedrības namā

Sirsniņu balle,
kurā varēsim baudīt romantiski šarmantu mūziku un mīlestības apcerošu dzeju
flautistes Agitas Aristas un pianistes Kristīnes Griffinas sniegumā.

Abas mākslinieces muzikālo izglītību ieguvušas Latvijā, bijušas Liepājas simfoniskā
orķestra mūziķes. Agita Arista papildinājusies Luksemburgas konservatorijā, Francijā,
Anglijā, Ungārijā, ASV, piedalījusies gan nacionālos, gan starptautiskos konkursos,
saņemot apbalvojumus. Arī Kristīne Griffina piedalījusies dažados konkursos un
saņēmusi atzinību. Kopš 2012. gada Kristīne strādā par koncertmeistari Rollins
Koledžas Mūzikas departamentā, Winter Park, Floridā. 2014. gada pavasarī Agita kopā
ar Kristīni piedalījās 29. Starptautiskajā Limas flautistu festivālā. Abas mūziķes kopā
veidojušas koncertprogrammas, ar kurām uzstājušās gan Latvijā gan Amerikā.
Vairāk par mūziķēm un Sirsniņu balli varēsiet uzzināt janvāra “Ziņu”izlaidumā.
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<<< 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!















2016. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks
Biedrības telpās plkst. 14:00.
Svētdien, 6. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 13. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 20. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 27. novembrī, plkst. 14:00 Mirušo piemiņas dienas
dievkalpojums Our Savior baznīcā.
Pēc mācītāja A. Pelda lūguma dievkalpojums baznīcā notiek ceturtā novembra
svētdienā.
Svētdien, 4. decembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 11. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 18. decembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 25. decembrī, plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Our Savior baznīcā.
Lūdzu pievērst uzmanību dievkalpojuma sākšanās laikam!
Svētdien, 1. janvārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 8. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 15. janvārī, plkst. 14:00 Dievkalpojums Our Savior baznīcā.
Svētdien, 22. janvārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 29. 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 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 pilda Marga Zurovskis. Lūdzu,
esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un piesakieties pie viņas pa tālruni
(727)-258-7297 vai (727) 858 4008.

Uzmanību Daugavas Vanagiem!

Daugavas Vanagu apvienība Floridā laipni lūdz gada biedrus samaksāt biedru
naudu 2016. 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.
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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 lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu, lūdzam
ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian Association of St. Petersburg vārda ar
piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasieres palīdzei Gundegai Vilemsonei uz
adresi: 2263 Ashbury Dr., Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā laikā „Ziņām” ziedojuši: Silvija Dzenis $ 50.00, Kaira McGough
$20.00,
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Notikumi aizvadītajā vasarā.
Gadskārtējais Daugavas Vanagu pikniks St.Pētersburgā.
Karstā Floridas vasara ir pārciesta! Arī lielais orkāns “Matthew” mums,
laimīgā kārtā, pagāja garām! Tā 8. oktobra rītā piknikotāji bija sabraukuši no malu
malām, pat ciemiņi no Latvijas, lai mēs visi kopā iesāktu mūsu rudens sabiedrisko
cēlienu. Kad desas bija izceptas, kāposti uzsildīti, mūsu DV apvienības priekšnieks
Aivars Pelds atklāja pikniku ar lūgšanu un speciālu ziņojumu: “Šis jau nav tikai pikniks,
jo Daumantam Vikam tieši šodien ir dzimšanas diena.” Tad parkā vareni skanēja
latviskais apsveikums: “Daudz baltu dieniņu” Pētera Ozola ģitāras pvadījumā.
Izrādījās, ka viņš nav vienīgais gaviļnieks. Mūsu vidū bija Aina un Anita, kurām bija
vārda dienas. Tā mums atkal bija labs iemeslis uzdziedāt arī viņām laimes vēlējumus.
Mācītājs A. Pelds paziņoja par pienākušo ziņu, ka Latvijas valdība beidzot ir piešķīrusi
Okupācijas muzejam atļauju turpināt nama pārbūves darbus, un tiem jābūt nobeigtiem
pirms svinam Latvijas 100 gadu proklamācijas dienu. Šo labo ziņu saņēmām ar
skaļiem aplausiem!
Tad mācītājs, ar lielu sajūsmu, visus aicināja uz 18. Novembra sarīkojumu, kurā
Līga Ejupe, ALAs kultūras nodaļas vadītāja, teiks svētku runu: “Kā jūs svinēsiet Latvijai
100 gadus?” Līga ir ļoti spējīga referente, ar lielu latvisku darba vēsturi, liela patriote
un mēs būsim priecīgi viņu sagaidīt.
Liekas, ka šī diena iesākās visiem ar priecīgu prātu, beidzās ar jauki pavadītu
dienu par ko pateicamies Floridas DV apvienībai. Ceram, ka šis skaistais, gadskātējais
pasākums turpināsies vēl daudzus gadus.
Irēne Ezeriņš.
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Ziedotāju uzmanībai!
Visiem tiem ziedotājiem, kuri grib nodot Biedrības vajadzībām gleznas, mākslas
priekšmetus vai ko citu, lūgums, iepriekš sazināties ar
bibliotekāri Māru Prāvs (727)-851-9414 vai dāmu komitejas priekšnieci
Mārīti Rubīns (727) 867-3197.
Nekādā gadījumā neatstāt šādu ziedojumu saiņus Biedrības telpās bez iepriekšējas
saskaņošanas.

Uzmanību, bibliotēkas apmeklētājiem!

Sakarā ar ievērojamu lasītāju skaita samazināšanos, ar šā gada martu bibliotēka
pārtrauc savu darbību un nekādus grāmatu ziedojumus vairs nepieņem. Ja kāds vēlas
izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt bibliotekārei Mārai Prāvs (727)-851-9414.

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,

Sakarā ar to, ka “Ziņu” izdevēji novembrī un decembrī atradīsies
Latvijā, nākošo “Ziņu” izdevumu lasītāji saņems janvārī.
Novēlam visiem gaišus un prieka pilnus Ziemassvētkus!
Un, lai Jums visiem Jaunais gads veiksmīgs, veselīgs un svētīgs!
Uz tikšanos 2017. gadā!
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