
 Aicinām piedalīties draudzes dienās 
visskaistākajā vietā Latvi jā, Gaujas ielokā, netālu no Siguldas   

"Gančauskas" 2020. -ZVEJOŠANA 
31.jūlijs-2.augusts  

     
 
 
 
 

  iebraukšana Gančauskās piektdien, 31.jūlijā  plkst.  18.00-19.30 
  i zbraukšana no Gančauskām svētdien, 2.augustā  pēc plkst. 16.30 

Līdzmaksājums par dalību DRAUDZES DIENĀS  
15,00€ no pieaugušā        10,00€ no bērna 

 

Savu dal ību draudzes dienām pieteikt l īdz 26.jūlijam  
Sandra Zandersone: sandra.zandersone@gmai l .com, tā l r .  27899699 

 

Dalībnieka l īdzmaksājumu veikt:  
>> Pārskaitot draudzes nodibinājuma kontā: 
Nodib inā jums “Āgenska lna kopienas atba ls ta  fonds”,  Reģ.nr .  40008193300 
Konts:  LV69HABA0551038274975 

Norāde maksājuma mērķ ī :  “Draudzes dienas 2020”  
 

>> Pie draudzes dienu vadītājas 
Krist īnes Braunas, tā lr .  29332815 

Kopā  a r  mācī tā j i em 
Andr i  Kraul iņu,  

A ivaru  Smuidr i  un  
evaņģēl is tu  Andre ju  I rb i  

lūgšanās,  d iskusi jās,  lekc i jās  
un medi tāc i jās  meklēs im ko  

mums noz īmē  vārd i :  
“Nācie t ,  seko j ie t  man,  es  jūs  

dar īšu  par  c i l vēku  
zve jn iek iem!”  [Mk  1 : 17 ]  

DRAUDZES DIENĀS piedz īvos im 
 

  sadraudzību, kopīgas lūgšanas, dziesmas 
  atpūtu no ikdienas rūpēm 
  lūgšanas, slavēšana, garīgas pārdomas kopā ar mūsu mācītāj iem 
  peldēšanos un plunčāšanos ierīkotā peldvietā Gaujā 
  dažādas spēles 
  pastaigas  
  visiem, kas vēlēsies, izjādes ar zirgiem (15 min. -  2,50€,  30 min. -  5,00€) 
  šaušanu ar loku, kāpšanu kl inšu sienā 

+ bērniem un tiem, kas jūtas kā bērni 
 

  l iels rotaļu laukums un šūpoles 
 

Uz tikšanos !!! 

 

Dalībnieku atmiņas no iepriekšējām  
draudzes dienām 

 

“Draudzes dienās ir tāda atpūta, kurā varējām arī garīgi atpūsties, 
stiprināties, uzpildīties, iedvesmoties, atjaunot spēkus. Jo Kristus ir 
klāt, kur esam kopā mīlestībā, mūsu dziesmās, lūgšanās, 
dievkalpojumos un Dieva Vārda pārdomās. Tā patiešām bija atpūta 
kopā ar Kristu.” 
 

"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 dienās 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 sajust, ka esam liela Dieva 
ģimene." 
 


