
visskaistākajā v ietā Latv

 

Nom etn es  
mā c ī tā js  Iv ar s  J ē kabson s

 

"Sarunas ceļā uz Emmausu" 
runāt, kā vienkārši būt l īdzās tiem, kam 
vajadzīgs atbalsts.  
Lai c i lvēks vairāk pats gūtu
un kā "neuzgāzt ies" otram virsū ar savu pieredzi
tāpat ar ī  pašam būt piet iekoši  stabi lam, lai  otra 
pieredze "nenogāž" tevi  pašu. Pamatā vairāk kopā 
izdzīvot, saprast vairāk un saskatī t Dieva prātu,  
vadību, k lātbūtni  v isā, kas notiek. 
gadī jumā iedot kādus instrumentus vai  padomus, 
kas varētu pal īdzēt otram ci lvēkam pašam iz lemt un 
saskatī t ,  pa kuru ceļu iet tālāk.

 

Aicinām 
visskaistākajā v ietā Latvi jā, Gaujas ielokā

 
 
 
 

 

Savu dal ību nometnei piete ikt l īdz 
21
 

Savu dalību nometnei pieteikt:

vai skaidras na

Nom etn es  v ies i s  
mā c ī tā js  Iv ar s  J ē kabson s  

Sarunas ceļā uz Emmausu" - kā palīdzēt. kā 
vienkārši būt l īdzās tiem, kam 

ci lvēks vairāk pats gūtu sev vajadzīgās atbi ldes 
" otram virsū ar savu pieredzi ,  

tāpat ar ī  pašam būt piet iekoši  stabi lam, lai  otra 
pieredze "nenogāž" tevi  pašu. Pamatā vairāk kopā 
izdzīvot, saprast vairāk un saskatī t Dieva prātu,  

u, k lātbūtni  v isā, kas notiek. Nepieciešamības 
gadī jumā iedot kādus instrumentus vai  padomus, 

otram ci lvēkam pašam iz lemt un 
tālāk.  

  sadraudzību, kopīgas lūgšanas un 
  kopā ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu 

kā runāt, vai vienkārši būt l īdzās tiem, kam mūsu atbalsts vajadzīgs
  dažādas spēles 
  peldēšanos un plunčāšanos ierīkotā peldvietā
  pārgājienu 
  visiem, kas vēlēsies
  šaušanu ar loku 
  kāpšanu pa klinšu sienu

 

+ bērniem un tiem, kas jūtas kā bērni 
 

Aicinām piedalīties draudzes nometnē
i jā, Gaujas ielokā, netālu no Siguldas 

Draudzes locekļa 
15,00

Savu dal ību nometnei piete ikt l īdz 
21.jūlijam. 

Savu dalību nometnei pieteikt: 
  pie nometnes vadītājas Mārītes 
 pie draudzes sekretāres Vinetas Fišeres, 

 

Dalībnieka l īdzmaksājums jāpārskaita:
Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze, 
konti: SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308
Maksājumā norādīt:  Dal ībnieka vārds, uzvārds l īdzmaksājums draudzes 

vai skaidras naudas apmaksa pie draudzes sekretāres Vinetas Fišeres.

NOMETNĒ p iedz īvos im
 

adraudzību, kopīgas lūgšanas un dziesmas, atpūtu
kopā ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu meklēsim un pārrunāsim veidus kā pal īdzēt, 
kā runāt, vai vienkārši būt l īdzās tiem, kam mūsu atbalsts vajadzīgs

peldēšanos un plunčāšanos ierīkotā peldvietā Gaujā

isiem, kas vēlēsies, izjādes ar zirgiem (15 min. 

kāpšanu pa klinšu sienu  

un tiem, kas jūtas kā bērni - l ie ls rotaļu laukums

piedalīties draudzes nometnē
 "Gančauskās" no 28.

 

  iebraukšana nometnē
28.jū l i jā plkst. 17.00

  i zbraukšana no nometnes 
svētdien, 30.jū l i jā ap plkst.  16.

raudzes locekļa līdzmaksājums par dalību nometnē:
15,00€ no pieaugušā un 10,00

Savu dal ību nometnei piete ikt l īdz 16.jūlijam  un apstiprināt savu dalību nometnē, veicot apmaksu līdz 

 Braunas, tālr.26338099 vai klātienē
pie draudzes sekretāres Vinetas Fišeres, tālr. 26132624 vai klātienē 

īdzmaksājums jāpārskaita: 
Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze, Reģistrācijas Nr. 90000362835

SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
Dal ībnieka vārds, uzvārds l īdzmaksājums draudzes 

udas apmaksa pie draudzes sekretāres Vinetas Fišeres.

p iedz īvos im 

, atpūtu no ikdienas 
un pārrunāsim veidus kā pal īdzēt, 

kā runāt, vai vienkārši būt l īdzās tiem, kam mūsu atbalsts vajadzīgs 

Gaujā 

15 min. -2,50€, 30 min. - 5,00€) 

l ie ls rotaļu laukums un šūpoles 

Piesakies
Atmiņas no pagājušā gada Mārtiņa draudzes nometnes:
"Tā ir nedēļas nogale citā realitātē... Vajag nonākt tik "nomaļā" vietā, lai 
neko citu nesajustu, kā vien Dieva klātesamību katrā mirklī. Pirmajā vakarā, 
kad mēs visi sadevāmies rokās un no sirds izteicām savu lūgš
ļoti saviļņojoši un neaizmirstami. Novēlu katram nonākt tādā vietā un sajust 
Dieva mīlestību, kas ienāk mūsu sirdīs, mūs vieno un stiprina.

piedalīties draudzes nometnē 
28.-30. jūlijam   

iebraukšana nometnē piektdien, 
. jū l i jā plkst. 17.00-19.00 

izbraukšana no nometnes 
vētdien, 30.jū l i jā ap plkst.  16.00 

par dalību nometnē:  
gušā un 10,00€ no bērna 

apstiprināt savu dalību nometnē, veicot apmaksu līdz 

vai klātienē 

istrācijas Nr. 90000362835 
Swedbank AS: LV45HABA0551020287048 

Dal ībnieka vārds, uzvārds l īdzmaksājums draudzes nometnei .  

udas apmaksa pie draudzes sekretāres Vinetas Fišeres. 

un pārrunāsim veidus kā pal īdzēt, 

Uz tikšanos 

Piesakies un piedalies!
pagājušā gada Mārtiņa draudzes nometnes: 

citā realitātē... Vajag nonākt tik "nomaļā" vietā, lai 
neko citu nesajustu, kā vien Dieva klātesamību katrā mirklī. Pirmajā vakarā, 
kad mēs visi sadevāmies rokās un no sirds izteicām savu lūgšanu, tas bija tik 
ļoti saviļņojoši un neaizmirstami. Novēlu katram nonākt tādā vietā un sajust 
Dieva mīlestību, kas ienāk mūsu sirdīs, mūs vieno un stiprina." 

   

apstiprināt savu dalību nometnē, veicot apmaksu līdz 

Uz tikšanos !!! 

 

! 

citā realitātē... Vajag nonākt tik "nomaļā" vietā, lai 
neko citu nesajustu, kā vien Dieva klātesamību katrā mirklī. Pirmajā vakarā, 

anu, tas bija tik 
ļoti saviļņojoši un neaizmirstami. Novēlu katram nonākt tādā vietā un sajust 

 


