
This year we have new challenges with the camp that
have made it a time of growing and strengthening for
all of us. Several of the regular leaders were not able to
come this year. 
Another challenge has been helping our Ukrainian
campers to feel loved and accepted and able to fully
participate even though they speak a different
language. It has been wonderful to see our Lithuanian
children interact, play, and help our 10 Ukrainian
participants. 
When God gives us new challenges it is always for a
good purpose. We have seen new levels of growth, love
and understanding in this year’s camp.

AČIŪ VAIKAMS, KURIE DALYVAVO STOVYKLOJE 
IR TĖVELIAMS, KURIE PATIKĖJO SAVO VAIKUS 

MUMS!
Truputis užkulisų, ką veikėme visą savaitę ir kokie 

jausmai vyravo. Šiais metais mūsų stovykloje 
kalbėjome trijomis kalbomis, tad ir laikraštukas bus 

poliglotiškas :)

   "Daugiau nei Pergalės""Daugiau nei Pergalės""Daugiau nei Pergalės"

KRIKŠČIONIŠKOS SPORTO STOVYKLOS 
LAIKRAŠTUKASLiepos 9 d. 8 serija

I am so happy that I could come to this 2022 Sporto stovykla. It has
been a wonderful time during which I have been able to teach about
God from the Gospel of Luke. We have learned that God is good and
He wants us to have a relationship with Him. We've also learned that
God's only Son, Jesus, made it possible for us to know God as our
Father who cares for us and opens the door for us to come into His
Kingdom. The campers have been great and they pay attention to
the lessons. Thank you for a wonderful time!

Emily's thoughts about  this camp

Eglės mintys apie stovyklą:
Štai ir prabėgo savaitė vaikų klegesio, juoko, ašarų ir džiaugsmo
šūksnių dėl įvairių sėkmių ir nesėkmių. Liūdna, kad tik
susidraugavus, tenka išsiskirti. Džiugu, kad sėjome sėklą į jų mažas
širdutes. Tikiu, kad su kiekvienu iš stovyklautojų dar susitiksime, gal
bažnyčioje, gal kitais metais, o gal šiaip gavėje... Ačiū visiems, kurie
buvo, dirbo, nerimavo, sportavo, mokėsi, giedojo, šypsojosi... Iki kitų
kartų!

Frank's memory about the camp

Бог:
Мы его не видим, но он везде.
Он создал землю за одну
неделю, а точнее за 6 дней. Он
создал Адама и Еву и все живое
на земле. Если бы не было бога,
не было бы ни людей, ни
машин, ни растений, ничего
Mark ir Danil

Protmūšyje reikėjo daug galvoti ir 
atsakinėti į klausimus. Įdomiausias 
klausimas buvo apie sraiges. Vienos iš 
mūsų būrio laimėjo pirmą vietą ir 
pasirinko trešnes. 
Urtė, Vakarė and Milda

Kai buvau mažas sudaužiau sesės
telefoną. Arminas
Esu su draugu įkritęs į griovį.
Jonas
Vakarė bėgo su ledais ant batuto
ir nukritę jie išsitaškė. Urtė V.
Kai Benas ėjo su manim per
Kazokus ir įkrito į duobę. Joelis
Vieną kartą po sporto aš su Urte
ir Daniele sedėjome ant žolės ir
buvo labai karšta. Aš norėjau ant
savęs užsipilti vandens, bet
Danielė pajudino mano ranką ir
aš netyčia apipyliau ją vandeniu.
Aušrinė
Mano klasiokas įbėgo galva į
stulpą. Adomas
Kai vyko žygis ir mes su komanda
pasiklydome laukuose. Urtė M
Su Žanu, aš jį juokinau ir jis
žiauriausiai juokėsi. Benas

Juokingiausias neseniai
atsitikęs įvykis:

Urtė, Vakarė ir Milda
kūrė eilėraštį apie
stovyklą:

Ooo, stovykla tu graži.
Tu protinga ir įdomi

Suteikei dainelę mums
Ooouu iki!

Aš būnu su šeima, nuskrendama į N. 
Zelandiją ir aplankom filmų vietas. Pijus
Aš norėčiau skristi bet su pirma klase. 
Jokūbas
Stovyklos, kelionės į šiltas vietas, arba 
tolimas. Paulius
Ispanijoje, kur galėčiau gauti paragauti 
naturalių apelsinų. Karolis
Norėčiau į povandeninį restoraną, 
kuriame būtų ir hotelis, todėl, kad būtų 
labai faina pažiūrėti, kas vyksta po 
vandeniu. Luka
Kad nuvažiuotume į Suomiją, nes tenai 
yra populiarus mėgstamiausias mano 
pasakų veikėjai „Muminukai“. Patricija
Aš norėčiau skirsti su lektuvu į 
Prancūziją. Samuelis
Prie jūros su klase. Arielė
Prancūzijoje, nes ten gyvenčiau prie 
jūros su Vakare. Urtė V.
Go to spain with the boys. Dominykas
Prie jūros Korfu saloje su savo geriausia 
drauge. Vakarė
Mėnesį Bulgarijoj, nes labai smagu. Mija

      Geriausios atostogos atrodytų taip:



Я говорила с Edvinos в лагере (Daugiau nei pergalés)
Больше чем победы ,который находится в посёлке
Академия. В этом  лагере работает уже не первый
год важатым  Edvinos которому захотелось
попробовать работать в лагере потому что ему эта
работа очень нравится Потому что он забывается 
 о проблемах и жизненной потаскухи и живет
лагерной жизнью . 

Austėja apie „Bobutės
pasaką“:
Per dvi valandas reikėjo įveikti 7
punkus – kas yra labai daug!
Visi buvome susiskirstę į tris
komandas. Rinkome pliusiukus
ir taškus, o prie kai kurių
punktų stovėjo ir vadovai su
įdomiom užduotim. Man labai
patiko eiti grupėje, dirbti visiem
išvien. 

Vytautas, Pijus ir Karolis
Sportas turi daug šakų, pvz: krepšinis, futbolas, tenisas ir t.t.
Dar vyksta trenoruotės, per kurias reikia dėvėti tinkamą
aprangą ir sportbačius,. Per varžybas yra daug vandens
butelių, teisėjų, švilpukų, prakaito ir sirgalių. 

ART EXHIBITION

Emos interviu su Edvinu:

Written by Mrs. Samira Hadid

Что мы делаем на тренировке?
мы играли в футбол
мы играли в разные игры
делали разницу.
люблю играть в футбол и разные игры
Veronika

Эго любимое занятие
энергичные игры а
также футбол  как в
лагери так и в эго
жизни . Но. Ище один
интересный факт
котырый я узнала 
 Edvinasu  нравится
путешествовать он был
в многих странах
Европы в  Дание,
Латвие , Ителие ,
Польше   И в прочих.
Но понравилось
больше всего в Италии
.  И вы может спросите
кем он работает какая
его професия ? 

А я вам отвечу он
работает АйТи ,  Выбрал
потому что нравится  
 Роботы 
И все такое  и  мне
говори его сотрудники 
 что он работает в банке . 
Побывая в лагере я могу 
 сказать что любит дитей
и находит с ними общие
интересы.контакты .

Mija rašė sau laišką į ateitį:
Miela Mija, tikiuosi, kad turėsiu
daug kačiukų, nes jie vis dar
bus mano mėgstamiausi
gyvūnai. Tikiuosi, kad būsiu jau
protingesnė ir išmintingesnė. 

Arielės ir Lukos
pastebėjimai apie solo
džiazo pamoką:
Kai Simona vedė šokius
buvo labai juokinga,
nes berniukai nenorėjo
šokti. Buvo labai
linksmas žaidimas, kurį
pažaidėme prieš
mokantis rutiną, kai
reikėjo iš savo
partnerio padaryti
statulą.

Joelis ir Nojus
Seniai seniai Ronaldo įspyrė į vartus. Po to įvarčio tribūnos
rėkė SIUUUUUU. Sala su Mesiu išprotėjo. Stadionas drebėjo,
žaidėjai gėrė iš gertuvių. 

Žurnalistikos būrelio metu buvo duota užduotis -
sukurti istoriją iš asociacijų su BIBLIJA, SPORTU,
BAŽNYČIA, MAISTU ir STOVYKLA, FUBOLU. Štai kokie
rezultatai:
Jonas, Teofilis ir Elijas
Mama valgė dešrą, bet sūnelis paprašė, kad iškeptų
skaniausią picą. Mamytė atsakė, kad gali iškepti burgerį,
bet vaikelis pasakė, jeigu neišvirsi makaronų su kečiupu,
aš supyksiu. 

Augustas, Paulius ir Saidas
Pilotas Frankas kalbėjosi su Saliamonu. Jie pasimeldė ir nuėjo
į Babiloną pas Jozuę/ Raimondas įėjo į kambarį su vynu.
Paminėdami nukryžiavimą, pasimeldė. Palaužė duoną. 
Arminas, Benas ir Adomas
Žmonės atėjo į bažnyčią ir pastorius skaitė bibliją ant
altoriaus. Po to visi žmonės ėjo į valgyklą ir ten valgė
sausainius, ir gėrė vandenį. Jie visi tikėjo Jėzumi ir jam
kiekvieną dieną giedojo namuose. 

Dovydas ir Dominykas
Mokinys eina per mokyklos koridorių. Jis sutinka draugą po
pamokų. Jie abu dėvi uniformą. Prasideda pamoka, jie išgirdo
skambutį. Abu jie jaučia stresą ir neina į pamoką. Atėjo
direktorius ir pamatęs juos išmetė iš mokyklos. 

Labiausiai nustebinęs įvykis buvo...?
- Kai per Kazokus ir Plėšikus mus su Simona surado pirmas.
Urtė M
- Per Kazokų žaidimą man pradėjo skaudėti pilvą, tada
nusidilginau žandą, o vėliau užkliuvau už šaknies, o paskutinis
dalykas buvo – išgąsdino varna. Patricija
- Kai per Kazokus mes pralaimėjome prieš mažesnius už mus
berniukus. Danielė
- Kad per Kazokus manęs niekas nerado. Aušrinė
- Mes važiavom į mokyklą su gyvūnais, nes buvo gyvūnų
diena ir tada sugedo mašina. O kai tas vyras, kuris sutaisė
mašiną išvažiavo, mes irgi grįžom namo. Luka

Majos interviu su Andre:
Ar tau čia patinka ir kas labiausiai?
Taip, labai patinka čia būti. Labiausiai patinka
matyti kai visi vaikai yra aktyvūs, gerai sutaria ir
garsiai, iš širdies gieda bažnyčioje. 
Ką pakeistum?
Norėčiau pakeisti tai, ko neįmanoma pakeisti -
kad naktis būtų ilgesnė ir visi geriau
išsimiegotume. 
Koks juokingiausias įvykis?
Kiekviena diena su mano būrio mergaitėmis
buvo kupina juokingų įvykių :) Vienai mergaitei
suplyšo palaidinė per sportą, kitą kartą įgriuvo į
dilgeles veidu ar visos labai smarkiai
išsigandome garsiai sukrankusios varnos. 
Kokia mėgstamiausia veikla?
Man labiausiai patinka giedoti, nes per giesmes
visiems lengviau kalbėtis su Dievu. 
Kokį žaidimą labiausiai patinka veikti?
Man labiausiai patinka žaidimas arkliai: kai du
vaikai žaidžia komandoje, vienas ant kupros,
kuris vėliau turi bėgti, pralįsti pro kojas ir greitai
pagriebti pieštuką iš rato. 



Pijaus ir Dovydo interviu iš Vytauto:
Kokia tavo mėgstamiausia veikla stovykloje?
Kazokai ir plėšikai.
Kokia tavo mėgstamiausia sporto šaka ir kuo tau
ji patinka? Krepšinis, nes lankau būrelį.
Ką pasiimtum į negyvenamą salą? Maisto, radiją,
peilį, nes norėčiau išgyvent. 
Apie ką galvoji, kai neužmiegi? Galvoju apie tai
kaip seksis man gimnazijoje, nes šiek tiek jaudinuosi. 
Kokį maistą galėtum valgyti visą likusį
gyvenimą? Lazaniją, nes ją labai mėgstu. 

Bryce's poem about the camp:
The sun rises with splendour 

On our little camp...
We give thanks to the Father

And trust in his plan 

p

Ko norėtum paprašyti Dievo?
- Kad nebeskaudėtų kojų. Urtė M.
- I want to ask God to go to the lake every day this
week. Dominykas
- Paprašyčiau, kad ši stovykla plėstųsi žmonių
skaičiumi. Luka
- Norėčiau paprašyti, kad patekčiau į dangų ir kad
Samueliui sektųsi stovykloje. Benas
- Aš norėčiau paprašyti, kad mano šeima nepamirštų
tikėti Dievu ir kad ne tik tėtis Jam tarnautų, bet ir visa
mano šeima. Danielė
- Paprašyčiau, kad gaučiau amžiną gyvenimą. Vakarė
- Norėčiau paprašyti, kad man padovanotų šuniuką ir
kad galėtume nuskristi su šeima į N. Zelandiją. Pijus
- Norėčiau paprašyti Dievo, kad išgydytų mano katę.
Aušrinė 
- Maudytis jūros, viskas ko norėčiau. Milda
- Kad padėtų man susilaikyti nuo nuodėmių, kad
baigtųsi karai ir mano šeima būtų sveika. Paulius
- Norėčiau paprašyti Dievo, kad Edvinas leistų eiti į
parduotuvę. Joelis
- Kad visi žmonės būtų laimingi ir sveiki. Austėja V.
- Taikos su broliu. Elijas
- Kad gyvenčiau 110 metų. Nojus
- Norėčiau paprašyti Deivo, kad baigtųsi karas
Ukrainoje. Jonas
- Kad turėčiau brolį savo amžiaus. Teofilis
- Kad aš būčiau geriausias Lietuvos čempionas.
Arminas
- вернуть дедушку. Marija
- Я хочу просить Бога, чтобы война в Украине
закончилась. Marko
- Я хочу вернуться в Украину и чтобы война
закончилась. Veronika
- Чтобы Соня вернулась. Danil

Austėja  apie pamaldas:
Frankas pasako Dievo išpažinimą ir tada
giedam 3-5 giesmes. Man patinka, kai
vaikai vaidina pamokslą. Tada kiekvienas
pasakome tylią maldą ir giedam AMEN.

Dominyko ir Augustino Interviu iš Bryce:
Kuo tau labiausiai patinka tavo gimtasis miestas? Kad 
aplink visur yra gamta.
Koks yra geriausias vaikystės prisiminimas? Kai gavau 
pirmąjį šunį. 
Kokia yra tavo mėgstamiausia sporto šaka? Martial arts.
Koks geriausias dalykas apie šią stovyklą? Kad visi yra labai 
draugiški.
Koks geriausias dalykas atvažiavus į Lietuvą? CEPELINAI.

Kokia veikla užsiimat be stovyklos? Studijuoju
universitete ir kai baigsiu jį norėčiau būti mokytoja. 
Įdomiausias atsitikęs įvykis stovykloje? Susipažinimas
su jum visais 😊
Keisčiausias dalykas stovykloje? Kai mūsų komanda
pasiklydo vidurį laukų.
Kodėl nusprendėte atvykti čia? Norėjau susipažinti su
naujais žmonėmis ir kad padėčiau jiems daugiau sužinoti
apie Jėzų.
Trys įdomūs faktai apie tave. Man patinka rašyti, esu iš
JAV ir man laaaaabai patinka cepelinai.  

Urtės ir Aušrinės interviu su vadove Erika:

Vytautas apie Kazokus ir
Plėšikus
Per Kazokus buvau įlipęs į labai
aukštą medį ir ten prasedėjau
pusę valandos. Saidas sedėjo
dilgelėse. Mane pagavo
Augustinas. Saidas buvo
nepastebėtas, bet labai nedaug
trūko. O mūsų komanda
surados visus.

Tai, kad tris valandas sportuojame, rytais bėgame į 
valgyklą ir pamaldos vyksta kas dieną. Urtė M.
Keisčiausia yra kazokai ir plėšikai, tik tikrai iš gerosios 
pusės. Vytautas
Žmonės nemokantys lietuvių kalbos ir nearti esanti 
valgykla. Paulius
Per daug futbolo. Augustinas
Kad visą laiką anksti keliamės. Lukas
Man keista, kad kiti netriukšmauja daugiau mūsų 
būry. Samuelis
Per treniruotę nėra kašės. Saidas
Tai, kad nėra vidurinių mergaičių būrio. Luka
Kad yra du stadionai. Girius
Tai, kad mūsų būryje kalbame 4 kalbomis. Dovydas
Kad duoda pusryčiams grikių. Pijus
Išvirkštukų diena. Benas
Kad sportuojam visą dieną. Austėja V.
Kai iškrito vieno vaiko daiktai iš Bryce mašinos. Joelis
Mažai galima eiti į parduotuvę. Elijas
Kad leido rinktis ar bėgti ar greitai eiti iki pusryčių. 
Danielė
Nes iki valgyklos reikia eiti per lauką. Arminas
Keisčiausia yra tai, kad kai sportuojant nebūna 
pertraukų, o sportuojam 3 val. Aušrinė
Kad bažnyčia yra valgykloje. Adomas
утренняя зарядка Мария
Что мы живем в школе. Marko
я играла в футбол. Veronika
нету тихого хаса. Danil

Keisčiausias dalykas stovykloje?



Pauliaus interviu su Franku:
Where are you from? I am from New
Zealand. It’s a very beautiful country like
Lithuania. It has many many hills and
mountains. It has 4 million people and about
50 million sheep. The favourite sport in New
Zealand is rugby.
What is your favourite music style? We have
a music style called “country music” with band
and guitar.
When did you come to this camp? 5 years
ago I was asked to be a bible teacher in the
camp. And so for 5 years I have enjoyed
teaching the bible here.
What is your purpose of life? To enjoy God
and to honor him and everything I do. God is
good and God is fun!

Minecraft, nes noriu įveikti ender
drakoną. Elijas
Apex Legends, nes galim patobulinti
ginklus. Arminas
Man mama leidžia per kompiuterį tik
piešti, tai todėl norėčiau ten pabūti
gyvai. Girius
Cup Head, nes būčiau puodelis.
Adomas
Roblox, nes ten yra labai daug
žaidimų. Jokūbas
Clash Royal‘e, nes ten yra
Hogridertai. Jonas
Minecraft, nes įdomu žaist. Teofilis
Aš norėčiau sudalyvaut Clash Royal‘e,
nes keista būtų. Joelis
Fortnight, nes labiausiai patinka jį
žaisti. Natanaelis

Jeigu galėtumėte nusikelti ir gyvai
pažaisti vieną iš mėgstamiausių
žaidimų, tai būtų:

Viso būrio (Natanaelio, Kiril, Jaroslav,
Giriaus, Samuelio, Jokūbo, Luko) ir
Eglės istorija iš A raidės:
Aš ąžuolas ir ananasas atvažiavau iš
Anglijos arba Amerikos. Algirdas atėjo
atsisveikinti atnešdamas arbūzą.
Atvertė aštuonetą atvirukų ir
atsibučiavo!
Iš G raidės:
Girius gėrė girą geroj girioj ir gerdamas
gyrė Gabrielę. Gabrielė galvojo:
- Gerai, gal gerumas ir greitis Giriaus
greičiūną galimai garsins. 
Ir iš N raidės:
Natanaelis nuėjo į Nato nykštuką.
Norėjo nusipirkti naujų nėrinių Nėries
namuose. Nepavyko nusipirkti, nes
naktį namai nedirbo. 

Patricija rašė sau laišką į
ateitį:
Miela Patricija, 
Tikiuosi, kad jau turi
gyvūną ir būsi visai
pasikeitųsi, pavyzdžiui su
trumpais plaukais.
Tikriausiai nebevažiuoji į
stovyklą, nes turi daug
reikalų, bet gal kaip nors
susiderinsi. Ir jau būsi
laiminga. 

Luka, tu labai protinga. Vakarė
Natanaeli, tavo labai gražios akys. Lukas
Adomai, tu labai gerai žaidi futbolą. Arminas
Vakare, tavo labai gražūs plaukai. Arielė
Mija, tu labai graži. Milda
Bryce, you are the most chill and honest
leader. Vytautas
Arminai, tu greitas ir Jonai, tu protingas.
Adomas
Joeli, tavo plaukai labai gražūs ir be to, tavo
didelės pėdos. Benas 
Adomai, tu esi labai greitas. Elijas
Vycka, tu labai stiprus! Dovydas
Pijus is really good at basketball. Bryce
Bryce, you are learning lithuanian language
really fast. Paulius
Vytautai, tu stiprus. Pijus
Jokūbai, tavo labai stilingos kojinės. Girius
Данил, ты прекрасен как арбуз. Marko
Simona, tavo plaukai labai gražūs. Samuelis

Pasakykit komplimentą draugui:

Radviliškyje geriau sekasi žaisti futbolą, nei čia. Natanaelis
Man kartais bėga kraujas iš nosies. Augustinas
Man patinka piešti ir domiuosi astronomija. Aušrinė
Man patinka žvejoti. Karolis
Mane erzina stovyklos bernai. Mija
Aš myliu save. Milda
Aš visada būnu žmonėms į kažką panašus. Vytautas
Vaikiškas balsas. Nojus
Man žymiai labiau patinka Velykos nei Kalėdos. Dovydas
Mano brolis žaidžia Žalgiryje futbolą. Joelis
I like grafitti. Dominykas
Man patinka knygos, bet tingiu skaityti. Urtė V.
Man labiau patinka šachmatai nei šaškės. Teofilis
Aš lankau futbolą jau 7 metus. Adomas
Mėgstu piešti. Urtė M.
Aš su Jonu turiu kitą broil, kuriam yra 24 m. Danielė

Per giedojimo būrelį vaikai sukūrė giesmę:
Nesvetimauk, nežudyk, nevok, nemeluok, gerbk tėvą
motiną.
Jei visko laikaisi, bet myli turtą, tau trūksta vieno.
Neturėk jokių kitų dievų, nedaryk tu -  stabų, šiašias
dienas tu dirbk, o septintą – švęsk.
Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą
danguj. 
Netark Dievo vardo pikta širdim, negeisk svetimų
dalykų: nei namo, nei turto, nei žmonos, nei savo
draugo tapkės.

Nemėgstu sumuštinių. Paulius
Aš mėgstu burtus. Patricija
Man kartais būna bloga. 
Saidas
Lankiau nenuoramų būrelį. 
Girius
Kad turiu puseserę ir pusbrolį, 
kurie yra leliukai. Jokūbas

Keistas faktas apie tave?


