
 

Mielieji, vaikai ir tėvai, visą savaitę mokėmės iš Rašto, ir Nehemijo darbų, visą savaitę 
sunkiai sportavome: ėjome į žygius, prakaitavome treniruotėse, kaip ir kasdien 
pakliūvome į visokius išmėginimus, bet mūsų „tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę o 
ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys.“ 
(Jok 1,3-4)  Ar galime tapti tobuli? Ne, nes tik vienas Dievas yra tobulas. Bet mes 
privalome to siekti, privalome sekti Kristumi, sekti ir statyti pavyzdžiu kiekvieną Dievo 
vyrą – Nehemiją, Abraomą, Dovydą, Mozę ir Jozuę, Paulių, Petrą ar Joną... Bet visų pirma 
Viešpatį Jėzų Kristų. Ir prisiminkime: „geroji Dievo ranka visada su manimi“.  
 *Kun. Raimondas 
 
Štai ir prabėgo savaitė, kurios metu Jūs skaitėte Bibliją, sportavote, orientavotės, 
giedojote... Kokia ji buvo? Tikiuosi ji buvo pilna naujų žinių, meilės, supratimo, savitarpio 
pagalbos.... Jei taip, tai mūsų tikslas yra pasiektas. Tikiuosi ir šiais metais susipažinote su 
naujais draugais, sužinojote naujų ir įdomių dalykų apie Biblijos veikėjus, jų darbus. Tad 
visus visus apkabinu ir linkiu būti mažaisiais nehemijais, kurie gali atstatyti bet kokią 
sieną. Iki kitų susitikimų.  
*Direktorė Eglė 
 
Coming to our first Sports Camp has been a wonderful experience for Frank and me in 
every way.  We were surprised at the beautiful location…so many trees, green grass, and 
flowers and even a lake to swim in!   The school where we live and do our activities has 
wonderful facilities including a sports hall equipped for every kind of sport.  Our kids 
enjoyed volleyball, indoor soccer, races, and games every day.  We were also amazed at 
the art in the school. ..beautiful student art work on the walls and in each hallway 
amazing carved benches and other wood creations. 
 
But the best thing about the camp was the people!  It was lovely to be in a group small 
enough to really get to know each other and form friendships.  The counselors were so 
willing to fully engage in each activity and with each child.  There was singing, laughter, 
stories, dramas, dance and games.  And each day we had times of worship and studying 
the Bible.  The lessons from these times were reinforced in the activities and 
relationships.  We learned about being strong together, trusting God, not giving up, 

trying our best, not complaining, and about talking to God about our struggles. I hope we 
are invited to return to the camp next year.  I think we had more fun than anybody else!  
*Frank and Emily Van Dalen 
 
VADOVŲ MINTYS IIR JAUSMAI 
Mergaitės, labai džiaugiuosi, kad šiais metais buvau jūsų būrio vadove. Tikiuosi, kad per 
šią savaitę sužinojote daug naujų dalykų ir labiau įsigilinote į Dievo Žodį. Visas tas 7 dienas 
buvau jums ir mama, ir tėtis - budinau jus ryte ir migdžiau vakare, tad supratau, kad jūs 
esat labai protingos, draugiškos, gabios, atleidžiančios, kūrybingos ir padykusios. Ačiū už 
kartu praleistą laiką! *Vadovė Simona 
 
Ciao, italiani! 
Kokia smagi buvo ši savaitė leidžiant laiką mūsų bury, 
ar ne?:) Esat nuostabiai protingi, draugiški ir linksmi 
vyručiai, todėl mums labai pasisekė, kad buvome jūsų 
vadovai. Atvažiuokit padūkt ir kitais metais! 
*Vadovai Gabrielė ir Kristupas 
 
Šią savaitę mano būrys pavadinimu ”Gelbėtojai” nors ir nedidelis, bet labai stiprus ir 
puikus. Vaikai išdykę, bet klusnūs, atsakingi bei pareigingi. Ši savaitė praėjo labai greitai, 
buvo visokių akimirkų ir gerų, ir blogų, bet, aš manyčiau, kad mūsų būriui ši stovykla davė 
labai didelės patirties gyvenimui ir tikiuos, kad išmokti geri dalykai mano būrio vaikus 
lydės visą gyvenimą. *Vadovas Justas 

Ir koks gi tas vyriausias berniukų būrys? NEPAKARTOJAMAS. Tai būrys, kuris nors ir 
daugiausiai bambėdamas sugebėjo įnešti labai daug šviesos į mūsų stovyklą. Kiekvieną 
dieną atsiverdami vis daugiau ir daugiau, galiausiai įrodė, kad jie yra labai protingi, linksmi, 
sumanūs, rūpestingi, sportiški, pasiaukojantys ir komandiški berniukai. Mes labai 
džiaugiamės, kad su jumis visais susipažinome. Prisipažinsim, buvo iššūkis mums su jumis 
susidraugauti, bet jaučiame, kad tai pavyko. :) Matome, kad jūsų visų širdelės geros, todėl 
linkime nebijoti to parodyti ir prisiminti, kad Dievas visada mūsų pusėje, reikia tik Juo 
pasitikėti.  
*Vadovai Andrė ir Rokas 
 
ĮDOMŪS FAKTAI 
Ką labiausiai myli?  Adomas labiausiai myli mamą, 
visas “6 pergalės” būrys myli maistą šeimą ir save; 
Paulius G. labiausiai myli savo šeimą ir Dievą. 

Malda Dievui: 

Dieve, atsiprašau, kad 
nervinu kartais, bet labai 
prašau, kad kiti būtų 
laimingi, sveiki ir garbintų 
tave per amžius. 



Kuo norėtum būti užaugęs? Augustas – NBA krepšininku; Kristupas V. planuoja būti 
astronautu; Brigita norėtų būti interjero dizainere; Maja svajoja būti tyrinėtoja arba 
aukle; Adriana mano, kad ji bus kirpėja; Guoda nori būti dantų gydytoja arba masažistė, 
arba kokybės tikrintoja; Urtė L. svajonė yra būti archeologe; Urtė T. labai norėtų būti 
rašytoja; Dovydas labiausiai norėtų būti „fūristas“; Liucijus norėtų būti ugniagesiu; Mikas 

norėtų būti futbolininku; Dominyko svajonių 
profesija – policininkas; Vėjas užaugęs bus IT 
specialistu; Kristianas nori būti geriausiu sportininku.  
Ko palinkėtum savo draugui? Linkiu Guodai 
sveikatos; linkiu daug draugų ir gerų mokslų Urtei T.; 
Brigita, linkiu tau daug džiaugsmo; linkiu Adrianai 
nebūti droviai; Aironas linki Titui tapti labai stipriu, 
protingu, gauti gerą darbą ir geros vasaros; Paulius 
G. linki savo draugui likti Dievo vaiku amžinai; Aretas 
linki gražaus rašto; Nojus M. linki Dominykui dar 
geriau mokytis; Herkus linki gerų minčių savo 
draugams. 
Kokį skaniausią maistą esi valgęs? 

Augustas – keptos bulvės; Liucijus – močiutės maistas; Nojui M. skaniausias maistas – 
lašinukai; Pauliui Š. – mamytės koldūnai. 
Kokią norėtum turėti super galią? Skraidyti ir teleportuotis (Guoda, Brigita); pakelti 
daiktus (Adomas); mintimis judinti daiktus (Guoda); būti nematoma (Guoda, Maja, Urtė 

L.); leisti ugnį (Adriana); teleportuotis į kitą žmogų 
(Dovydas); laiko stabdymas, teleportacija, greitis, judinti 
daiktus jų neliečiant (Titas P.); Kristupas L. norėtų turėti 
visas mutantų galias, kad galėtų padėti kare. 
Norėtumėt atsukti laiką atgal ar prasukti į priekį? 
Pasukti laiką atgal norėtų visas „6 pergalės“ būrys. Titas 
P. norėtų nusikelti į ateitį, nes sužinotų, kas bus ar ką 
galėtų pakeisti;  Mikas norėtų atsukti laiką atgal, kad 
pamatytų vėl savo mirusį šuniuką! 
 

ĮŽVALGOS APIE STOVYKLOS VEIKLAS 
Mano mėgstamiausias būrrelis buvo dainavimas, 
nes su mumis buvo Andrė, kuri labai gražiai grojo 
ir dainavo. Mano ir kitų mergaičių mėgstamiausia 
daina buvo „Esam Dvasioje viena“. Dar patiko, nes 
Andrė leido pagroti pianinu. Ir Urtė T labai gražiai 
pagrojo. *Brigita 

Man iš tikro labai patiko Kazokai ir Plėšikai. Man tiesiog patiko pats principas slėptis kur 
nori! Nebuvo taip, kad gali slėptis ten ir ten, arba negali slėptis ten ir ten. Turbūt todėl 
mam ir patiko. *Urtė L. 
Manau vadovai norėtų sužinoti, ką vaikai daro, 
kai jie išeina į susirinkimą. Taigi, kai grįžtame iš 
sunkios dienos, visos krentame į lovas, bet 
vadovė Simona liepia eiti praustis. Nei viena jos 
neklauso ir žaidžia su telefonais, šoka, mėtosi su 
kamuoliu ir t.t. Tada Simona dar kartą pasako tą 
patį ir pagaliau paklausom. Kai visos gulim, 
aptariam dieną ir Simona išeina. Kai visi vadovai 
išeina mes pradedame kalbėtis ir juokaujam, ir tada ateina bernai ir baladoja. Paskui jie 
nustoja ir einam miegoti. *Brigita 
Man labiausiai patiko Simonos mankšta. O ryte prieš tai sužinojau, kad man prie ausies 
erkė... Mes ryte darėm masažus vienos kitoms, dėl to ir vos spėjom į mankštą. Mankštoje 
mes ėjome susikabinę už pečių. Ir nuėję į valgyklos kiemą žaidėm „This is story of my 
pony“. Tada man buvo labai smagu. Tik mane 
pasirinko vieną kartą.  *Urtė T. 
 
Augusto interviu su Gabriele: 
Kokią super galią pasirinktum? Skraidyti, nes 
galėčiau nuskristi į kitą šalį pati.  
Kokie patinka žaidimai? LOL’as 
Kokie patinka paukščiai? Varnos. 
Kokia mėgstamiausia spalva? Balta.  
Kas labiausiai patinka stovykloje? Vaikai.  
 
     Nuostabi malonė (Amazing grace) 
Dangaus malonė nuostabi, ji palietė mane! 
Buvau paklydęs tamsumoj, dabar radau tave. 
 
Mane išmokė Tau tarnaut, ramybę davė man, 
Kokia brangi man buvo ji, kai suradau tave. 
 
Kiek daug pavojų ir kliūčių, sutikęs aš buvau! 
Malonė vedė mus lig šiol ji ves mus ir toliau. 
 
Pasitikėkime Dievu: Jis mus visur globos, 
Jis mūs paguoda ir viltis, dabar ir visados. 

Malda Dievui: 

Dėkoju, kad galiu būti 
stovyklautoja ir susitikti su savo 
draugėmis. 

Malda Dievui: 

Noriu paprašyti, kad man 
sektųsi antroje klasėje ir 
atleistų, kad ne visada 
klausau, ne visada 
išplaunu indus. Adriana 

Malda Dievui: 

Noriu atsiprašyti už nuodėmes ir 
paprašyti meilės iš Dievo. 
Gelbėtojų būrys 

Malda Dievui: 

Šventas Tėve, ačiū už linksmas 
stovyklos dienas ir vakarus. Ir 
kad greičiau pasveiktų Gabrielė. 
Nojus  Šidlauskas 

      Laikraštuko autoriai – visi 
stovyklos vaikai. Maketavo: 
Simona Česnakaitė. Nuotraukos: 
Roko Gluskino. 
      Nuotraukas atsiųsime paštu 
arba įkelsime į privačią facebook 
grupę. Iki kitų kartų! 
 


