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Dar viena ypatinga savaitė išgyventa Dievo artumoje,
kurios metu galėjome džiaugtis vieni kitais, mokytis,
šlovinti ir būti su Viešpačiu Jėzumi.
Jo Žodis lydėjo kasdien ir mokė bei stiprino mus visus.
Niekada nepamiršiu pamokų, kurias Viešpats siuntė
šioje stovykloje ir mokė ne tik vaikus, bet ir vadovus,
kapelionus. Šios pamokos labai vertingos, netgi ir
tuomet, kai nepavykdavo, kai pralaimėdavome
mažesniuose ar didesniuose iššūkiuose, juk Dievo
Žodis Rom 8,28 moko, „kad viskas išeina į gera
mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.“
Tikrai liko daug neatsakytų klausimų, neišsakytų
maldos prašymų, neišmoktų Biblijos pamokėlių,
neišsakytų draugiškų pastebėjimų draugams,
nesulauktų paaiškinimų iš dvasininkų. Tą spragą galima
bent kiek užpildyti jungiantis į savo miesto Dievo
surinkimą ar bent jau kitų metų stovyklą.
Dievo malonės gausa telydi kiekvieną stovyklautoją,
vadovą, kiekvieną, kas tiki ir gero linki.

Dvasinis vadovas kun. Raimondas

One of the joys of Sports Camp is watching adults and
children of every age interact with each other in so many
different ways. Each child that comes is a precious gift that
brings their own unique perspective and abilities. And one of
the main values of the camp is to grow to really know and
love each other. It has been a joy this week to be a part of
the team that teaches truths from the Bible to these
enthusiastic, inquiring minds. I have been amazed at the
depth of the questions. Some of the questions can’t be fully
answered. “Why does God allow evil?” “Are there other
universes besides ours where aliens live?” “Why did my
friend’s family member die even after we prayed?”  So we
did a little drama. A child was blindfolded and led around by
a “good guy” and then by a “bad guy.” How did it feel? Why
was it easier to walk confidently with the “good guy.”  The
basis for walking with confidence even in hard times, is
trusting in the character of the one who is leading you.  Our
desire is that each of the children return home this week
with new confidence and joy, not just from the new friends,
new skills, and creative activities — but from a deeper
confidence in Jesus.

Emily and Frank
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Štai ir prabėgo viena savaitė, kurioje siekėme
daugiau nei pergalės. Tikiuosi ir šiais metais
pergalė buvo pasiekta - dažniausiai
nugalėdavo draugystė, buvo meilės ir gerumo
prieglobstis stovykloje. Nepaisant nuovargio
po ilgų, karštų treniruočių, žygio, kurį nuplovė
lietus ir varginančio kelio į valgyklą (ypatingai
rytais, kai reikdavo bėgti), sugebėjome visi
išlikti tolerantiški, geri ir be didelių pyktumų.

Direktorės Eglės mintys

Norėčiau labai padėkoti visiems vaikams, jų
tėveliams, vadovams, rėmėjams už suteiktą
pasitikėjimą mumis ir galimybę skelbti Dievo
žodį.
                                           Iki kitų metų!

Mūsų būrys buvo unikalus visose srityse. Mes juokavome,
sportavome, dainavome, šokome ir dar darėme daug linksmų
dalykų. Norėtume būriui palinkėti išlikti tokiais kokiais esate,
nes jūs esate nuostabūs ir sukūrėte mums daug gražių ir
linksmų prisiminimų. Lauksime jūsų kitais metais!
Edvinas ir Nojus

Daugiau nei pergalė

Trumpai apie jausmus
Aš jaučiuosi keistai
būdamas žurnalistu. Man
labai keista rašyti savo
mintis. Ir tu jauties labai
gerai. Tu jauties lyg
žvaigždė. (Elijas)

Trumpai apie savaitę
Per pamaldas, kai vaidinau buvo kažkoks jausmas.
Dar patiko pamaldos ir patiko giesmės. Savo
grupėje jaučiuosi gerai. Mūsų yra 9 ir du vadovai.
Patikdavo eiti į parduotuvę. (Benas)



Mašinos visą laiką pralėkia ir praūžia, kai
einam. Mes vis einam skirtingais keliais,
kalbu su draugais tuo metu - su Jonu. Kelias
būna su  daug duobių. (Jokūbas)

Per Kazokus mačiau daug traukinių. Slėpiaus
su Augustu po medžiais. Mus surado Austėja,
Augustas pasileido bėgti. Po kiek laiko ir mane
surado. (Nojus Š.)

Stovykliadoje dalyvavo 4 komandos: amongai, kukuliai, 7 balvonai ir
nepamenu ketvirtos. Tos komandos buvo labai stiprios. Bet mes
kukuliai laimėjom pirmą vietą. (Elijas)

Aš svajoju pagyventi Prancūzijoj, Ispanijoj,
taip pat turėti mirusių vabalų kolekciją.
(Urtė T)
Daug keliauti, būti sveikai ir būti gamtoje
(Maja)
....sukurti šeimą, turėti gyvūnus, namus.
(Danielė)
Apkeliauti pasaulį (Teofilis)
Tapti motokroso čempionu (Arminas)
Aš svajoju būti pirma, kuri bus nuskriejus į
juodąją skylę ir grįžus atgal. Dar norėčiau
nuvykti į džiungles ir į Egipto piramides.
Būtų visai nieko dar nuvykti į Japoniją.
(Aušrinė)
Skaniai pavalgyti ir pamiegoti (Austėja)
Būti Iron Man (Jokūbas)
Tapti profesionaliu futbolininku. (Adomas)
Aš svaoju, kad mane priimtų Dievas į
dangų (Mija)
Mano didžiausia svajonė yra būti su šeima
(Luka)
Svajoju apie katę (Vakarė)
Aš svajoju gauti labai gerą kompiuterį
(Saidas)
Miegoti ore (Augustinas)
Turėti šuniuką (Urtė V.) (Pijus)
Aš svajoju turėti galių (Dovydas)
Aš noriu skraidyti (Elijas)
Gauti belekokią galią (Joelis)
Noriu turėti arklį ir būti krepšininku. (Jonas)
Kurti bet ką su stebuklingu žiedu. (Benas)
Mano svajonė buvo atvykti pirmą kartą į
stovyklą ir skraidyti (Nojus A. )
Patekti į gerą gimnaziją (Augustas)

Prisiminimai iš: Kazokų ir plėšikų

Ir ilgas kelias į
valgyklą...

Kokius tris dalykus pasiimtum į karą arba muštynes? Ž.
Savicką, Rose, ginklą.
Jeigu stovykla galėtų vykti kažkur kitur, kur ji vyktų?
Baisogaloje, kur užaugau, kur gyvena mūsų močiutė.
Kokia mada tave labiausiai traukia? Nelabai žinau visų
tendencijų, bet patinka atrasti savo derinius.
Kur norėtum gyventi ir kodėl? Kol jauna norėčiau
pagyventi užsienyje, bet po to kurti šeimą Lietuvoje.
Koks muzikos stilius labiausiai patinka? Indie.
Koks mėgstamiausias patiekalas? Tailandietiška sriuba. 
Kokios mėgstamiausios gėlės? Džiovintos ir spalvotos.

Nojaus Š. Interviu su Simona: 
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Aš svajoju….

Visada laimingas
Viduj, aplink, aukštai, žemai laimingas aš esu
Viduj, aplink, aukštai, žemai laimingas aš esu

Atleido Jėzus man visas mano kaltes
Viduj, aplink, aukštai, žemai laimingas aš esu

(Vakarės mėgstamiausia giesmė)
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Kada gimtadienis? Eglė: Liepos 31 d. Saidas:
sausio 23 d. 
Koks mėgstamiausias maistas? Eglė:
bulviniai blynai su varške. Saidas: pica su
grybais.
Kokia mėgstamiausia sporto šaka? Eglė:
futbolas. Saidas: futbolas ir krepšinis.
Ar tau patinka šita stovykla ir kodėl? Eglė:
stovykla labai gera dėl vaikų, kurie susirinko.
Saidas: patiko, nes susiradau daug draugų. 
Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Eglė: keliauti po
šiltus kraštus. Saidas: žaisti su
kompiuteriu/lakstyti, nes įdomu.

Adomo, Teofilio ir Armino interviu:
1.

2.

3.

4.

5.

Vadovai apie savo būrį:

"Koronos žvaigždės" - čiauškučių, juokučių ir šypsenėlių būrys. Merginos nuolatos spinduliavo puikia nuotaika ir
energija, aktyviai dalyvavo stovyklos renginiuose ir veiklose. Kiekviena būrio mergaitė buvo skirtinga, tačiau visas
siejo vienas dalykas - meilė Dievui. Živilė ir Vilius

Ar patinka stovykla? We love this
Camp.
Kiek kartų skaitėt Bibliją? I‘ve been
reading the Bible 59 years.
Kur norėtumėt gyventi? In America,
where our children are. 
Koks yra linksmiausiai prisiminimas?
The small group Bible studies. 
Ar patinka su vaikais dirbti? I love
working with kids!
Kokie jūsų hobiai? Puzzles, sudoku,
word problems, writing stories.

       Urtės T. interviu su Frank & Emily
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trumpai apie savaitę nr. 2



Kiek kalbų moki? Kalbu 8
kalbomis: prancūzų,
lietuvių, anglų, enkų, rusų,
italų, vokiečių, latvių.
Patinka stovykla ir kodėl?
Pirmas kartas, įdomūs
vadovai, lengva sutart su
būriu.
Kas labiausiai patiko, kai
atvykai į Lietuvą? Žmonės –
labai šilti.
Ką patinka veikti? Mokytis,
perduoti žinias, ką sugebu. 

Austėjos Interviu su Artūru:
1.

2.

3.

4.

Melstis, einu pas Dievą (Urtė V)
Dėl to, kad aš tikintis (Teofilis)
Nes noriu pakalbėti ir padėkoti Dievui
(Maja)
Nes kur eini labai gražu ir smagu pabūti
Dievo tyloje, globoje (Urtė T) 
Į bažnyčią einu, nes tėvai sako ir kad
reikia taip daryti, nes tikiu Dievą. Pabūti
su juo (Danielė)
Einu į bažnyčią, nes noriu pasimelsti,
pabūti su Dievu ir Jam dėkoti. (Aušrinė)
Į bažnyčią einu, nes tikiu Dievą ir pabūti
tyloje (Austėja)
Todėl, kad toks įstatymas (Benas)
Einu melstis (Mija)
Kad sužinotume apie Jėzų (Jokūbas)
Nes esu tikintis (Nojus A.)
Sužinoti apie Dievą (Adomas)
Aš einu š bažnyčią, nes noriu ateiti pas
Dievą (Saidas)
Einu į bažnyčią, todėl kad tikiu į Dievą ir
myliu Jį (Luka)
Einu, nes patinka sekmadieninė
mokyklėlė (Dovydas)
Nes noriu, kad šeima patektų į dangų
(Pijus)
Nes atleis mūsų nuodėmes (Arminas)
Nes ten šlovinam Dievą ir ten būna vaisių
(Jonas)
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į: Norėčiau palinkėti savo būrio vyrukam drąsos. Drąsos būti savimi
ir drąsos keistis. Drąsos reikšti savo nuomonę ir drąsos klausti.
Drąsos stovėti už tai, kas teisinga ir drąsos prisipažinti klydus.
Drąsos praverti savo širdį tikėjimui ir drąsos pasitikėti Dievo planu.
O jeigu drąsa išblėstų, prisiminti, kad Dievas yra pasakęs:
Niekada tavęs nepamesiu ir neapleisiu (Hbr 13, 5). Ačiū jums už
puikią savaitę ir labai tikiuosi prisiminsite šią stovyklą su šypsena!
Stipriai apkabinu. Andrė

Į bažnyčią einu, nes….

Vadovai apie savo būrį:

Per visą savaitę mūsų visi keturi muškietininkai nuveikė labai daug dalykų: ir futbolą žaidė, ir meldėsi, ir draugavo, ir
kartais susiginčydavo, ir kas dieną vis pasidalindavo įdomiais faktais, kuriuos yra perskaitę. Ačiū jiems už kasdienius
pokalbius, komandišką darbą ir tikimės, kad prisiminsite stovyklą tik ryškiausiom ir šviesiausiom spalvom!
Simona ir Artūras

POKALBIAI

Kokį šampūną naudoji? Vilius:
Head and shoulders. Dovydas: iš
maximos. 
Kokie mėgstamiausi ledai?
Vilius: Man patinka Baltijos
karameliniai ledai, nes
karameliniai. Dovydas: man
patinka ”Nykštukas” šokoladiniai,
sako, kad labai tikroviško skonio.
Koks mėgstamiausias filmas?
Vilius: Haris Poteris, man patinka
fantastiniai filmai. 
Kodėl patinka stovykla? Vilius:
Man stovykla labai patinka nes
yra daug gerų vaikų ir daug
smagių ir draugškų vadovų.
Dovydas: nes geras būrys ir geri
vadovai.

Joelio ir Jono interviu:
1.

2.

3.

4.

Koks yra tavo mėgstamiausias maistas stovykloje? Žemaičių
blynai.
Kokia veikla yra tavo nemėgstamiausia stovykloje Ir kodėl? Kai
vaikai nenori kažko daryti ir reikia juos įkalbinėti.
Kur norėtum nukeliauti? Į Meksiką, nes ten geras maistas, oras
ir galėčiau maudytis vandenyne.
Jei sukurtum stvoyklą apie ką ji būtų? Kad naktyje būtų daugiau
valandų ir galėtume ilgiau pamiegoti. 
Ar norėtum, kad stovykla būtų ilgesnė? Jeigu taip, tai kiek laiko
ji būtų prailginta? Nenorėčiau, nes tai yra optimalus laiko tarpas
susipažinti, susidraugauti ir nepradėti vieni kitiems nusibosti.

      Augusto interviu su Andre
1.

2.

3.

4.

5.

Kai manęs klauso, nesiginčyja, kai aš sakau savo nuomonę,
sustoja kai paprašau. (Urtė T)
Kai padedu kitiems, pasakau gerą žodį. (Danielė)
Pagarba yra išklausymas ir pagalba. (Dovydas)
Pagarba man reiškia mandagų elgesį. (Luka)
Kai mama sako ačiū ir prašom (Joelis)
Gerbti kitą žmogų ir jo norus. Reikia gerbti ne tik žmones, bet ir
gyvūnus, augalus ir daiktus. Gerbti reikia visus. (Aušrinė)
Kai neatsikalbinėji, sakai vyresniems „jūs“ (Austėja)
Kai su manim maloniai elgiasi (Jonas)
Pagarba yra, kai užleidi žmogų (Augustinas)
Kai išklausai kitą žmogų. (Saidas)
Kai lenkiesi žmonėms (Elijas) Pagarba yra...

Įspūdžiai iš apie pirmą dieną
Pirma diena šioje stovykloje buvo nuostabi. Kai
atvažiavau mane maloniai sutiko. Paskui reikėjo
įsikurti. Dar buvo pamaldos, kuriose dalyvavo ir
tėvai su kuriais paskiau atsisveikinome. Vėliau
valgėme pietus. Po pietų buvo susipažinimas
būriuose (žaidėme susipažinimo žaidimus).
16:00 vyko treniruotė ir žaidėme futbolą. Po to
vakarieniavome. Dar vėliau įvyko būrių
prististatymas (reikėjo vaidinti). Ir galiausiai
ėjome miegoti. Bet prieš tai paskambinome
tėvams. (Aušrinė)

 



Labiausiai patiko, kai pavertė vandenį į
vyną (Dovydas)
Apie Nabukadnecarą karalių, apie kurį
kalbėjom anais metais (Nojus Š.)
Kai Jėzus gimė ir tada švenčiame
Kalėdas ir jo gimimą. (Danielė)
Man labiausiai patikusi istorija iš Biblijos
yra apie medžius, lobius ir pastatus, kad
Dievas yra visada šalia. (Aušrinė)
Jono 3, 16 (Jonas)
Apie obuolį, medį ir lobį. (Austėja)
Man labiausiai patiko apie karalių
Saliamoną, kuris sapnavo kaip Dievas jo
paklausė, ko norėtų. (Luka)
Apie Nojaus laivą (Joelis)
Nukryžiavimas (Pijus)
Apie Bibliją - man patiko istorija apie
dėmes, jeigu nori būti švarus paliesk
mane ir tada jis pasidarė švarus. (Urtė
V.)

Labiausiai patikusi Biblijos istorija?

Kai protingai ir logiškai galvoja
(Saidas)
Protingas=laimingas (Urtė V.)
Einšteinas (Jonas)
Tas kuris, panaudoja Biblijos eilutes
(Dovydas)
Paprasčiausias, protingas, teisus,
lėtai kalbantis, suprantamai. (Danielė)
Tas, kuris žino, ką daro, dažniausiai
pasirenka teisingus sprendimus ir žino
dalykų, kurių niekas net negali
įsivaizduoti. (Austėja)
Man išmintį parodo akiniai (Luka)
Kas moka visą Bibliją (Vakarė)
Kuris daug žino (Pijus)
Emily (Nojus Š.) ir Frankas (Augustas)
Dievas ir Jėzus (Elijas)
Šimtininkas (Benas)

Koks yra išmintingas žmogus?

Spyriau kamuolį ir nepataikiau,
ir tada nuskrido mano batas
(Joelis)
Būna juokinga, kai naktį sakom
anekdotus (Maja)
Kai meldėmės su šeima ir katė
užšoko ant atidaryto pianino
(Luka)
Kai viena būrio mergaitė
juokiasi ir kartais išspjauna
vandenį. (Urtė T)
Vieną dieną savo namuose aš
kai baigiau žiūrėti filmą, ėjau į
apačią dariau savo kambario
duris ir ..... tiesiai šalia durų
buvo mano katinas! O aš taip
išsigandau, kad net pašokau, o
kartu pašoko ir mano katinas,
jis visas pasišiaušė, pradėjo
šnypšti. (Aušrinė)
Kai Maja išspjovė vandenį.
(Austėja)
Kai balandis iš manęs pavogė
chicken nuggets‘ą (Nojus Š.)
Ėjau ėjau ir pardribau į griovį
(Jonas)

Juokingiausias nutikimas

Kad saulė neapvali (Nojus A.)
Kad kūdikiai iš žemių lenda (Augustas)
Kad žemė apvali, bet taip neatrodo (Joelis)
Kad saulė gali užgesti. (Adomas)
Kad piramidėje yra mumijų. (Elijas)
Kad vienas vabaliukas (lėtūnas), gali
išgyventi kosmose ir dar gali išgyventi kai
temperatūra nukrinta iki minus 200 laipsnių.
Jis yra žiauriai mažas (0.5-1,2 mm).
(Aušrinė)
Kad suaugę negali ridentis nuo kalno (Luka)
Šachmatų taisykles (Augustinas)
Sužinojau, kad saulės sistemoje planetos
yra iš uolienų ir dulkių (Saidas)
Ereliai mato 2x geriau už žmogų (Jonas)

Atradimų kampelis

Urtė M. yra labai smagi,
šauni, stipri ir graži. Ji visus
pralinksmina ir nuramina.
Man labai smagu su ja
pabūti bendravardėm. Ji
labai kūrybinga ir meniška,
gražiai piešia (Urtė T).

 
Saidas apie Dovydą –
malonus ir moka juokauti ir
draugauti.

Luka apie Miją – su Mija
esame kalsiokės, bet
dabar ir būrio draugės. Ji
tikrai gera ir išmano bibliją,
bet dar reikia pasimokyti,
dėl to ir atvažiavo.

Austėja apie Mają – ji yra
juokinga, nes tik pažiūriu į ją
ir iškart žvengiam. Ir neina
miegoti anksti. 

Aš susidraugavau su Urte M., kaip
mano mama su jos mama. Ji turi
mažą broliuką Aleksą. Ji gera
draugė, ji mane pakviesdavo ir
kviečia į gimtadienį. Ji gražiai piešia ir
įdomiai. (Danielė)

Aušrinė apie Danielę – ji yra gera, maloni,
draugška, graži, linksma, juokinga ir nuostabi
draugė.

Nevaikiškai protinga ir sumani Luka, greitai auganti, neatsiliekanti
mažaoji garbanė Urtė, artistiškos pusės, (visažinė?) Vakarė ir
svajotoja Mija.
Visos keturios mūsų stovykloje pademonstravo azartiškumą ir
kūrybiškumą. Jų energija tokia kaip saulės baterija, jei netaupo ant
žaidėjų suoliuko prašydamos supint kasą ar ką nors gudriau…
Beje, tik su jų pagalba sužinojom, kad cukrus išgydo ligas, balti
marškinėliai atrodo stilingiau flomasterio dėka, o vorai
kandžiojasi… O jei rimčiau draugystė ir meilė nugali viską. Ačiū! 
Darja ir Kristupas

Aš pirmą kartą
atvažiavau į stovyklą
ir važiuodamas labai
bijojau. Atvažiavęs
supratau, kad
nereikia bijoti ir į šią
stovyklą ne
bereikalo važiavau,
o kad susirasčiau
naujų patirčių (Nojus
A. )


