Nebrauc uz
svētkiem, atved
svētkus pie sevis!

“Pilsētas ielām būs būt pilnām ar zēniem un
meitenēm, kas tur rotaļājas.”
No kurienes šis teikums?
Pašvaldību vēlēšanu
programma? Jaunievēlētā
novada domes priekšsēdētāja
intervija? Nē, šie ir vārdi, kurus
Dievs dod pravietim Caharijam
par Jeruzālemi (Caharijas 8:5).
Rotaļājoties bērni izzina pasauli,
rotaļājoties bērni atveras
sarunām, atklāj savus sapņus,
domas, iegūst draugus un
izdzīvo visdažādākās emocijas.
Tādēļ ikdienā tik nozīmīgi
bērniem pavadīt laiku rotaļājoties,
tādēļ arī pat svētdienskolu
nodarbībās izmantojam spēles
un rotaļas, un neiztiekam bez
tām arī rīkojot svētkus vai
svinības.
Esam priecīgi, ka, pateicoties
ārzemju partneru atbalstam un
BPI studentu iesaistei projekta
realizēšanā, esam varējuši
iegādāties un piedāvāt draudzēm
svētku aprīkojuma komplektu
"Svētki tavā pilSĒTĀ". Šo svētku
aprīkojumu iespējams izmantot
svētku organizēšanai tikpat labi
pils dārzā, baznīcas vai savas
mājas sētā, kā arī
pilsētā .Komplektā ietilpst spēles,
atrakcijas un aprīkojums, kuru

draudzēm iegādāties un uzturēt
katrai atsevišķi nebūtu ērti un
izdevīgi. Tagad daudz ko no
bērnu svētku organizēšanai
nepieciešamā varat iegūt
lietošanā sev izvēlētajā laikā,
iepriekš rezervējot un uzaicinot
pie sevis svētku aprīkojuma
komplektu "Svētki tavā pilSĒTĀ".
Tie var būt svētki saistībā ar
Vasaras Bībeles skolu - nedēļas
nogalē pirms nometnes vai
nometnes noslēgumā. Tie var būt
Dārza svētki baznīcas sētā par
kādu noteiktu tēmu, kurā iesaistīti
visu paaudžu cilvēki. Svētki var
notikt arī draudzes misijas vietā
vai pilsētas parkā kā dāvana
savas pilsētas bērniem un viņu
ģimenēm.
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Mūsu draudzes ir vieta, kurām
"būt pilnām ar zēniem un
meitenēm, kas tur rotaļājas,"
iepazīst savu Radītāju, atklāj, cik
īpaši viņi katrs ir Dievam, nosvin
savu piedzimšanu Dieva ģimenē
un dzīvo Viņa godam. Un dara to
pa īstam.

Svētku īpašais komplekts:
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★Lielais piepūšamais slidkalniņš
★Piepūšamie džungļi
★Velokarti
★Volejbola/tenisa laukums
★Futbola vārti
★Futbola un volejbola bumbas
★Krokets
★Parašūtu spēle
★Konusi spēlēm un stafetēm
★Burbuļmašīna
★Grils
★Skaņu sistēma
★4 galdi un 10 krēsli
★Telts
★Milzu galda spēles
★Popkorna automāts
★Milzu “Jenga” tornis
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Svētku aprīkojums ir bez maksas, taču draudzei jāsedz ceļa izdevumi (aprīkojumam un BPI
studentiem, kuri uzstādīs un novāks aprīkojumu). Iedrošinam draudzes, kam tas ir uz sirds,
ziedot un atbalstīt šo projektu finansiāli, lai citas draudzes varētu svinēt svētkus un arī BPI
studenti, kas kalpo šim projektam varētu tikt svētīti. Visas izmaksas katram pasākumam tiks
piemērotas individuāli.

Pieteikties var aizpildot “Pieteikuma Formu”
Vairāk par projektu “svētki tavā pilSĒTĀ” var uzzināt:
Tel.: 26517159 - Andris; 26554780 - Kaspars
E-pasts: svetkipilseta@gmail.com

