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Ziemsvētkus gaidot!

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
Ja vieta nav minēta citur, visi sarīkojumi notiek Brisbanes latviešu namā: 24 Church Ave, Woolloongabba
un dievkalpojumi notiek Nācaretes baznīcā: 12 Hawthorne St, Woolloongabba

Kora ‘Baltika’ mēģinājumi

Katru sestdienu pl.10:00 Latviešu namā. Visi laipni aicināti!
Sestdien, 31. oktobrī

pl.13.30 KORA „BALTIKA” KONCERTS. Ieeja $15.00; bērniem bez maksas.
Lūdzu ievērot mainīto sākuma laiku! (Skatīt programmu 4.lpp)

Svētdien, 1. novembrī

pl.10.00 SVĒTDIENAS RĪTS DIEVAM—Pārrunāsim tematu „Dvēsele”
pie M. Mežmales, 104 Donnington Street, Carindale.
pl.14.30 SAULES ZAĶA PULCIŅŠ. (Skatīt 4.lpp)

Otrdien, 3. novembrī

pl.10.00 BRĪVĻAUŽU SANĀKSME. Melbourne Cup izcīņa. Būs cepuru
parāde un dažādas nodarbības. Rīta tēja un pusdienas $15.00.

Sestdien, 14. novembrī

pl.13.00 LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS ATCERES AKTS BLB
sarīkojumā. Latvijas viesa Pētera Kārļa ELFERTA svētku runa.
Piedalīsies koris “Baltika”.

Sestdien, 21. novembrī

pl.12.00 DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU māc. Brigitas Saivas 25
gadu ordinācijas atcerei (Prāv. Jānis Priedkalns un māc. Brigita
Saiva). Pēc tam saviesīga tikšanās blakus zālē. (Skatīt 3.lpp)

Pirmdien, 23. novembrī pl.11.00 SAULE LTD pilnsapulce. (Darba kārtība 5.lpp)
Sestdien, 28. novembrī

pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES PĒCPUSDIENA. Maksa $10.

Svētdien, 29. novembrī

pl.14.30 SAULES ZAĶA PULCIŅŠ. (Skatīt 4.lpp)
(Turpinājums nākošā lappusē)
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SARĪKOJUMU KALENDĀRS (Turpinājums)
Svētdien, 6. decembrī

pl.10.00 SVĒTDIENAS RĪTS DIEVAM—Pārrunāsim Jāņa ev. 11. nodaļu
pie A. Lāča, 120 Martindale St, Corinda.
pl.14.30 SAULES ZAĶA PULCIŅŠ. Teātra mēģinājums pilnos tērpos.

Otrdien, 8. decembrī

pl.10.00 BRĪVĻAUŽU ZIEMSVĒTKU EGLĪTE.
Rīta tēja un pusdienas $15.00.

Sestdien, 12. decembrī

pl.11.00 „ZIEMASSVĒTKI SABRAUKUŠI!”
Ziemassvētku tirdziņš, eglīte, bērnu teātris,dziesmas un mielasts.
Ziemassvētku vecītis pasniegs dāvanas! (Sīkāka informācija 2.lpp)

Svētdien, 20. decembrī

pl.18.30 ZIEMSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS svecīšu gaismā.

Pirmdien, 18. janvārī

pl.11.00 KOORDINĀCIJAS KOMITEJAS SĒDE.

Sestdien, 23. janvārī

pl.12.00 RUMMY & ZOLĪTES PĒCPUSDIENA. Maksa $10.

BRIEFLY IN ENGLISH
Saturday, 31 October, 1.30 pm
CHOIR “BALTIKA” CONCERT
An interesting program of songs from all three Baltic nations and solo performances
by internationally renown artists. (see full program on page 4).
Entry $15 for adults, children free. Latvian Hall, 24 Church Ave, Woolloongabba.
Saturday, 12 December, 11.00 am
JOIN IN TO CELEBRATE A LATVIAN CHRISTMAS!
The children and parents of the Latvian school have prepared a bi-lingual, participative play based on
what they have learned about flowers, trees and mushrooms in Latvia. Come sing and dance with us!
Father Christmas will distribute presents—which you supply, wrap and label clearly.
$15 entry fee will include a delicious lunch, cake and coffee/tea
A Christmas mini-market will sell Latvian delicacies: Pīrāgi, Piparkūkas, delicious treats and craft items.
Don’t forget the great lottery – tickets from $1!
All proceeds from this fundraising event support the Latvian Hall!
To sell your own products at the Christmas mini-market a charge of $20 per stall will apply.
Contact Inga Ceslis: 0408 302 506.
Sunday, 20 December 6.30 pm
CHRISTMAS CANDLELIGHT SERVICE
Nazareth Lutheran Church, 12 Hawthorne St, Woolloongabba.
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„ZIEMASSVĒTKI SABRAUKUŠI!”
Latviešu namā, sestdien, 12.decembrī, plkst. 11.00
Sanāksim kopā sagaidīt Ziemassvētkus kopēji rīkotā eglītē ar teātri, mielastu un tirdziņu!
Šogad Latviešu skoliņas bērni un vecāki uzvedīs teātri divās valodās parādot, ko mācījāmies par
Latvijas dabu. Publiku lūgsim dziedāt līdzi tautas dziesmas un Ziemassvētku korāļus.
Ziemassvētku vecītis bērniem (lieliem un maziem) izdalīs jūsu sanestās dāvanas
—lūdzam tās iesaiņot, klāt piestiprinot saņēmēja vārdu.
$15 ieejas cenā ieskaitīts garšīgs svētku mielasts: pusdienas, kūkas un kafija/tēja.
Tirdziņā varēs iegādāties daždažādus gardumus Ziemassvētku galdam, un interesantas roku darinātas
ziemassvētku dāvanas. Cenas līdz $10 (piemēram: pīrāgi $10, piparkūkas $8, piparkūku mīkla $6).
Būs arī iespēja laimēt loterijā – biļetes $1.
Visi pasākuma ieņēmumi pēc izmaksu segšanas tiks ziedoti Latviešu namam.
Aicinām arī pārdot jūsu preces Ziemassvētku tirdziņā samaksājot $20 par galdiņa īri.
Kontaktpersona: Inga Česlis 0408 302 506.
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKU VIESIS—Sestdien, 14. novembrī
Šogad LAAJ par svētku runu teicēju Latvijas valsts dibināšanas atcerēs Austrālijas
latviešu centros ir aicinājusi Pēteri Kārli Elfertu, un Brisbanē tā notiks sestdien,
14.novembrī, pl.13.00.
Pēteris Elferts ir Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos.
Viņš dzimis 1961.g. 29. junijā Sietlā, ASV un University of Washington ieguvis bakalaura
grādu socioloģijā un arī skolotāja kvalifikāciju. No 1986.-1991.gadam bijis skolotājs
Minsteres latviešu ģimnāzijā un Sietlas latviešu skolā, un arī Latviešu biedrības
Vašingtonas štatā priekšsēdis un valdes loceklis.
Dzīvo Latvijā kopš 1991.gada, kur bijis PBLA biroja Rīgā vadītājs un 5. Saeimas deputāts,
vēlāk arī Parlamentārais sekretārs vairākas ministrijās un Latvijas Ministru prezidenta
padomnieks no 1998.-2002.gadam. Pēteris Elferts 2003. gadā kļuva par speciālo
uzdevumu vēstnieku Irākas atjaunošanā un demokratizācijas veicināšanā, kā arī par
Latvijas vēstnieku Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Padomē, un no 2009.-2014.gadam
bija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā.
Viņa iepriekšējais darbs latviešu skolās un organizācijās ārpus Latvijās, un vēstnieka
pieredze, dod labu pamatu sadarbojoties ar latviešiem dažādās mītņu zemēs.
Arnis Siksna, LAAJ vicepriekšsēdis Kvīnslandē

DIEVKALPOJUMI
Sestdien, 21.novembrī, pl.12.00 dievkalpojumu vadīs prāvests Jānis Priedkalns un
mācītāja Brigita Saiva. Dievkalpojumā, un svinībās pēc tam, atzīmēsim mūsu mācītājas 25
gadu kalpošanu Dievam un draudzei. Ceram jūs redzēt īpaši kuplā skaitā apsveikt Brigitu un
lūdzam līdzi ņemt groziņu kopējam mielastam jaunajā zālē blakus baznīcai. Šis būs pēdējais
dievkalpojums ar dievgaldu 2015 gadā.
Lūdzu ievērojiet agrāko dievkalpojuma sākuma laiku!
Ziemsvētku vakara dievkalpojumā svētdien, 20.decembrī, pl.18.30 svecīšu gaismā
dziedāsim savas mīļākās svētku dziesmas un baudīsim īsus Svēto rakstu lasījumus.
Janvārī dievkalpojums nenotiks.
ZIŅOJUMI
Liels paldies visiem, kuri piedalījās un ar ziedojumiem atbalstīja Pļaujas svētkus. Ar
ienākumiem pabalstīsim bērnus Latvijā, kas sasnieguši vecumu, kad jāatstāj bērnu namu,
kur tie auguši.
Šogad Kapu svētkos pieminējām visus aizsaulē aizgājušos Brisbanes latviešus un
Hemmantas kapsētā ar Latvijas karodziņu iezīmējām gandrīz 200 kapu vietas. Paldies
visiem palīgiem!
Draudzes valde
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Saules Zaķa pulciņš
Ja jums interesē satikt citus un dalīties zināšanās par latviešu valodu, tradīcijām, ēdienu,
dziesmām, dejām un rotaļām, gaidīsim jūs Saules zaķa pulciņā.
Nodarbības notiks divās valodās bērniem (no 1-91!).
Saules Zaķa pulciņš cer tikties divreiz mēnesī, skolas semestru laikā,
parasti katrā pirmajā un trešajā svētdienā no 14:30 līdz 16:30.
Paziņosim ar epastu, ja būs kādas izmaiņas tikšanās datumos.
Tuvāku informāciju sniedz Inga Česle (0408 302 506) epasts: inga.ceslis@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Join the Brisbane Latvian get-together ”Saules ZaķIS”!

Come and join in the bilingual activities aimed at introducing children, their parents, and Latvian
enthusiasts to the Latvian language, traditions, food, songs, dances and games.
Everyone is welcome, of any age, and knowledge of Latvian is not a prerequisite!
We meet on the first and third Sunday of the school term from 2:30pm to 4:30pm.
If there are any date changes you will be informed by email—so get on our mailing list!
Further information from Inga Ceslis (0408 302 506) or email: inga.ceslis@gmail.com.
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Baltic Choir Concert, Saturday, 31 October, 1.30 pm: Program
Choir conducted by Juris (George) Meija
Piano accompaniment by Olga Lipski

Introduction of program
Manai dzimtenei
Brauciet lēnām pār tiltu
Bijūnēlis žalijas
Eesti lipp
Ta lendab mesipuu poole

Juris Meija

Choir
Latvian song
Latvian song
Lithuanian song
Estonian song
Estonian song

Raimonds Pauls
A. Alunāns
Stays Šimkus
Enn Vork
Peep Sarapik

Robert Woodhouse (2 songs)
Erlkonig
Schubert
Danny Boy Ballad
Frederic Weatherly
Oleg Stepanov (piano)
Nocturne op.9 No1 in B flat minor
Liebestraum No 3 in Aflat major

Chopin
Liszt

INTERMISSION – 30 MINUTES
Robert Woodhouse (2 songs)
Se vuol ballare from ‘Marriage of Figaro’
Mozart
Vai kā garšo alus
Latvian student song
Natasha Vlassenko (piano)
Fantasie Impromtu op.66 in C sharp minor
Chopin
Valse op.Posth in E minor
Chopin
R & J Woodhouse (Violin and Piano)
Spiegel & Spiegel
Avro Pārt
Kaunimad laulud
Palve
Bēdu manu, lielu bēdu
Ode to Joy Beethoven

Choir
Estonian song
Estonian prayer
Latvian & Estonian words
European Union Hymn

F. Saebelmann
Villu Kangur
Latvian folksong
Beethoven
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INFORMĀCIJA PAR LATVIEŠU NAMU
Vēlreiz šajā 2015. gadā Saule Ltd izsaka pateicību visai mūsu Brisbanes latviešu sabiedrībai
par atbalstu, ko sniedzat un izsakāt par Saule Ltd darbu!
Vēlreiz aicinām arī jebkuru no jums nākt palīgā—ceram, ka kāds no Jums atsauksies! Kaut
gan mūsu sabiedrība skaitliski samazinājās liekas, ka darbu daudzums proporcionāli pieaug.
Šeit atkal varam vainot laika apstākļus, neadekvātas notekas, un čaklās baltās skudras....
Šai gadā namā baudījām Ziemas festivālu no Latvijas—tautas dziesmu skaistās skandētājas
„Māsas Dimantas” un Jaunā Rīgas teātra aktieru sniegumu. Imanta Ziedoņa dzeja, Kaspara
Znotiņa izpildījumā, ilgi paliks atmiņā tiem, kuri to dzirdēja!
Nesen nama galdus apsedzām ar Latvijā iegūtiem, praktiskiem vaskadrānas galdautiem, ar
mums visiem pazīstamo Latvijas linu auduma tautisko rakstu. Tāds, it kā pirmoreiz esot
gatavots, lai segtu Rīgas 800 gadu jubilejas garu garos galdus, kuri rindā stiepās visā Raiņa
bulvāra garumā! Vēlreiz paldies, vēlreiz gaidām palīgus un ceram visus satikt latviešu
sabiedrības Ziemsvētku sarīkojumā, 12. decembrī!
Pirms tam aicinām visus arī piedalīties Saule Ltd pilnsapulci, kad tiks apspriesti visādi
jautājumi, priekšlikumi un arī kritika, ja tāda ir. Nav svarīgi vai esat Saule Ltd biedrs, vai nē—
jūs esat ļoti gaidīti!

Saule Ltd valde
Saule Ltd pilnsapulce
pirmdien, 23. novembrī, plkst. 11.00
DARBA KĀRTĪBA
1. Darba kartības pieņemšana
2. Iepriekšējā protokola nolasīšana un
pieņemšana
3. Valdes ziņojums par līdzšinējo darbību
4. 2014/15. gada finanšu pārskats
5. Direktoru velēšanas/maiņas
6. Dažādi jautājumi un ziņojumi
7. Sēdes slēgšana

Saule Ltd Annual General Meeting
Monday, 23 November, 11.00 am
AGENDA
1. Attendance register and apologies
2. Review and approval of Minutes of
previous AGM
3. Committee report
4. 2014/15 financial year finances
5. Election/resignation of directors
6. Other business
7. Close of meeting

SAULE LTD UPDATE
Thank you all who continue to support the Latvian Hall through your generous donations!
If you need to access the Hall, please check whether it is in use.
All bookings can be viewed on the Latvian Hall website:
https://sites.google.com/site/brisbanelatvianhall/calendar.
To make a reservation, please refer to the calendar for available times and contact Inga
Ceslis (0408 302 506) or email brisbanelatvianhall@gmail.com.
All are welcome to attend the Saule Ltd AGM on Monday, 23 November 2015 at 11:00am.
Membership is not a prerequisite for attendance. Volunteers and extra willing hands are
always welcome—we welcome your feedback and new ideas!
Saule Ltd Committee
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“BRISBANES ZIŅOTĀJA” REDAKTORS: A. SIKSNA
“BRISBANES ZIŅOTĀJU” KOPĪGI IZDOD
BRISBANES LATVIEŠU BIEDRĪBA un KVĪNSLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
ŠĪS ORGANIZĀCIJAS MAKSĀ SAVU BIEDRU VAI LOCEKĻU ABONĒŠANAS MAKSAS DAĻU BZ REDAKCIJAI

PASKAIDROJUMS „BRISBANES ZIŅOTĀJS” ABONENTIEM
Tie, kuri nesastāv nevienā no sekojošām organizācijām:
Brisbanes latviešu biedrība un Kvīnslandes latviešu ev. lut. draudze
var saņemt „Brisbanes Ziņotāju” šādi:
 Pa e-pastu (bez maksas); vai
 Pa pastu—samaksājot $10.00 gada abonementu BZ redaktoram.
Organizāciju biedri BZ saņem par brīvu—iestājaties un iesaistieties mūsu kopējā sabiedrības darbā!
Arnis Siksna, „Brisbanes Ziņotājs” redaktors

BRISBANES ZIŅOTĀJA REDAKCIJAS PIEZĪMES
Rakstus un sludinājumus ievietošanai nākamajā numurā lūdzu nosūtīt līdz 2015. gada 19. oktobrim
Abonenti, kuri ir mainījuši adreses, vai nevēlas “Brisbanes Ziņotāju” saņemt, paziņojiet A. Siksnam:
4 Marmindie St, CHAPEL HILL, QLD 4069;
Tel: 3378 0319 vai 0419 773 185; E-pasts: a.siksna@uq.edu.au

Brisbanes Ziņotājs e-pastā un internetā
Ja vēlaties saņemt Brisbanes Ziņotāju pa e-pastu lūdzu ziņot: a.siksna@uq.edu.au

Jaunāko Brisbanes Ziņotāju var arī skatīties Laikraksts Latvietis mājas lapā
http://www.laikraksts.com
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