
 
 
 
 

Nometnes viesis
 

Mācītājs Rolands Eimanis
 https://www.youtube.com/

 

Kopā ar mācītāju Rolandu 
 

iepazīsim "Septiņu lūgšanu ceļus"
un 

apgūsim "Laba garastāvokļa treniņu"
 

  sadraudzību, kopīgas lūgšanas, 
  iedvesmojošu sat ikšanos ar mācītāju Rolandu Eimani
  peldēšanos un plunčāšanos ierīkotā peldvietā
  dažādas spēles 
  pastaigas  
  visiem, kas vēlēsies, izjādes ar zirgiem 
  šaušanu ar loku, kāpšanu kl inšu sienā
  pārsteigumu maziem un l iel iem

+ bērniem un tiem, kas jūtas kā bērni
  l iels rotaļu

 

Nometnes viesis 

Mācītājs Rolands Eimanis 
https://www.youtube.com/ 

Kopā ar mācītāju Rolandu  

iepazīsim "Septiņu lūgšanu ceļus" 

apgūsim "Laba garastāvokļa treniņu" 

NOMETNĒ p iedz īvosim
 

adraudzību, kopīgas lūgšanas, dziesmas, atpūtu no ikdienas rūpēm
iedvesmojošu sat ikšanos ar mācītāju Rolandu Eimani

plunčāšanos ierīkotā peldvietā Gaujā

visiem, kas vēlēsies, izjādes ar zirgiem (15 min. -2,50

šaušanu ar loku, kāpšanu kl inšu sienā 
pārsteigumu maziem un l iel iem 

un tiem, kas jūtas kā bērni 
l iels rotaļu laukums un šūpoles

 

 pērnā gada draudzes nometnes
"Nometne manās atmiņās ir kā iespēja satuvināties, būt tuvāk 
dabai un draudzēties."
 

"Šāds draudzes kopīgs pasākums, gan nesteidzīgā dienu ritma, 
gan īpašās vietas gaismā, 
draudzes ikdienas dzīvi un arī citiem draudzes locekļiem no 
savādāka rakursa. Draudzes nometnē mēs smēlāmies spēku 
Dievā, dabā un sadraudzībā ar citiem draudzes locekļiem."
 

"Gančauskās ir sajūta, ka kāds tevi sargā."
 

"Tas ir laiks un vieta, kad esam aizmirsuši kņadu un trokšņus, 
nepadarītos darbus, kad vairāk kā citkārt esam dabā un paši ar 
sevi un Dievu. Šīs ir gandrīz nereālās dienas, kad patiešām esam 
šeit un tagad." 
 

"Šāda kopības stiprināšana ļauj mums labāk saju
liela Dieva ģimene."
 
  

Aicinām 
visskaistākajā v ietā Latv

"Gančauska

     

 

piedz īvosim 

,  atpūtu no ikdienas rūpēm 
iedvesmojošu sat ikšanos ar mācītāju Rolandu Eimani 

Gaujā 

2,50€,  30 min.  -  5,00€) 

un šūpoles 

Dalībnieku atmiņas no 
pērnā gada draudzes nometnes

 

"Nometne manās atmiņās ir kā iespēja satuvināties, būt tuvāk 
dabai un draudzēties." 

Šāds draudzes kopīgs pasākums, gan nesteidzīgā dienu ritma, 
gan īpašās vietas gaismā, ļauj katram kristietim paskatīties uz 
draudzes ikdienas dzīvi un arī citiem draudzes locekļiem no 
savādāka rakursa. Draudzes nometnē mēs smēlāmies spēku 
Dievā, dabā un sadraudzībā ar citiem draudzes locekļiem."

ir sajūta, ka kāds tevi sargā." 

"Tas ir laiks un vieta, kad esam aizmirsuši kņadu un trokšņus, 
nepadarītos darbus, kad vairāk kā citkārt esam dabā un paši ar 
sevi un Dievu. Šīs ir gandrīz nereālās dienas, kad patiešām esam 

 

Šāda kopības stiprināšana ļauj mums labāk saju
liela Dieva ģimene." 

Aicinām piedalīties draudzes nometnē
visskaistākajā v ietā Latvi jā, Gaujas ielokā

Gančauskas" 2018. - LŪGŠANU CEĻŠ

  iebraukšana nometnē piektdien, 2
  i zbraukšana no nometnes svētdien, 

Līdzmaksājums
15,00€ no 

 10,00

Savu dal ību nometnei pieteikt l īdz 
pie draudzes sekretāres Daces Gersones 

in fo@mart inadraudze. lv ,  tā l r .  28342287

Dalībnieka l īdzmaksājumu
 pie draudzes nometnes vadītājas
 Kr ist īnes Braunas, tālr .  29332815

pērnā gada draudzes nometnes 
"Nometne manās atmiņās ir kā iespēja satuvināties, būt tuvāk 

Šāds draudzes kopīgs pasākums, gan nesteidzīgā dienu ritma, 
ļauj katram kristietim paskatīties uz 

draudzes ikdienas dzīvi un arī citiem draudzes locekļiem no 
savādāka rakursa. Draudzes nometnē mēs smēlāmies spēku 
Dievā, dabā un sadraudzībā ar citiem draudzes locekļiem." 

"Tas ir laiks un vieta, kad esam aizmirsuši kņadu un trokšņus, 
nepadarītos darbus, kad vairāk kā citkārt esam dabā un paši ar 
sevi un Dievu. Šīs ir gandrīz nereālās dienas, kad patiešām esam 

Šāda kopības stiprināšana ļauj mums labāk sajust, ka esam 

draudzes nometnē 
i jā, Gaujas ielokā, netālu no Siguldas  

LŪGŠANU CEĻŠ 
27.-29

piektdien, 27.jūl i jā plkst. 18.00-19.30 
izbraukšana no nometnes svētdien, 29.jū l i jā pēc plkst. 16.30 

īdzmaksājums par dalību nometnē  
€ no pieaugušā 

10,00€ no bērna 

Savu dal ību nometnei pieteikt l īdz 15.jūlijam  
Gersones k lāt ienē kancele jā vai  bazn īcā,  

in fo@mart inadraudze. lv ,  tā l r .  28342287 
 

Dalībnieka l īdzmaksājumu veikt  
pie draudzes nometnes vadītājas  
Kr ist īnes Braunas, tālr .  29332815 

Uz tikšanos 

29. jūlijs  

k lāt ienē kancele jā vai  bazn īcā,  

tikšanos !!! 

 


