Draudzes pārgājiens „Uz priekšu, uz augšu!” 1.-2. jūlijā

Pārgājiena programma:
1. jūlijs, piektdiena:
No rīta 9:15 - 9:30 pulcējamies draudzes īpašumā - TTP kempingā Niedru ielā
Dzirnezera krastā (Gaujā). Šeit nakšņosim - atstājam mašīnas ar nakšņošanai un
vakaram/otrai dienai paredzētām lietām.
9:30 kājām dodamies uz dzelzceļa staciju Gauja, no kurienes ar vilcienu 10:05
dodamies uz Kalngali.
10:17 pārgājiena sākums no Kalngales dzelzceļa stacijas. Dodamies pa taku celiņu caur kāpām uz Carnikavu. Vairākas pauzes - lūgšanām, pārrunām un
pārdomām, arī pusdienu pauze pa ceļam (dzeramais un ēdamais jāņem līdzi).
16:00 Carnikavā Dzejnieku skvērā (O.Vācieša un L.Azarovas ielu krustojumā)
svētbrīdis un kopīga došanās ceļā pa iecerēto pastaigu taku no Dzejnieku skvēra uz
Carnikavas baznīcu.
17:30 Carnikavas baznīcā Siguļos svētbrīdis, uzzināsim arī par baznīcas
atjaunošanas darbu gaitu, noturēsim svētbrīdi
19:00 Ierašanās kempingā - vakariņas (par tām rūpējas organizatori), vakarēšana
pie ugunskura ar dziesmām un sarunām, peldes Dzirnupē u.c.
Nakšņošana pēc izvēles teltīs vai kempinga mājiņās (nakšņošanai nepieciešamās
lietas - teltis, paklājiņi, matrači, guļammaisi, segas jāņem pašiem līdzi).
2. jūlijs, sestdiena
8:30 rīta rosme
9:00 brokastis (par tām rūpējas organizatori)
10:00 Rīta svētbrīdis

10:30 Dodamies ceļā. Šodien ceļš vedīs pa mežu gar Ummja ezeru Lilastes virzienā
un pēc tam gar Garezeriem atpakaļ uz Gauju. Ceļā atpūtas pauzes, vienā no tām
uzklausīsim mācītāja Ivara priekšlasījumu „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība”
(Jņ.ev. 14:6).
Ap 16:00 atgriežamies kempingā pie automašīnām. Launags, atpūta pie ezera, un
dodamies mājās.
Aptuvenais kilometru skaits dienā: piektdienā ~20km, sestdienā ~14km.
Laiki ir aptuveni un var nedaudz tikt precizēti atkarībā no situācijas/laikapstākļiem
u.tml. Izmaksas - vilciena biļete Gauja - Kalngale (80 centi).
Jāņem līdzi laikapstākļiem piemērots apģērbs, apavi (iesim pa meža ceļiem, takām,
kur čiekuri, vietām smiltis, skujas u.tml., aicinājums izvēlēties slēgtus apavus),
nakšņošanai nepieciešamās lietas, peldlietas, pretodu / pretsauļošanās līdzekļi,
pārgājiena laikā pusdienu pauzēm un uzkodu pauzēm nepieciešamais ēdiens un
dzeramais ūdens.
Lūgums pieteikt savu dalību pārgājienā līdz 30. jūnijam, rakstot e-pastu uz
adresi info@baltezerabaznica.lv vai, zvanot Zandai, tel. 29151469. Sazinieties arī, ja
ir kādi jautājumi, nepieciešama palīdzība ar transportu u.c.
Kempings
Nakšņosim draudzes kempingā Gaujā. Draudzes īpašumā esošais kempings
vairākus gadus nebija apsaimniekots, šovasar ir izpļauts, iztīrīti krūmi.
Kempinga mājiņas ir bez mēbelēm un bez elektrības, līdzi jāņem gulēšanai
paklājiņš, guļammaiss (gulēšana uz grīdas). Ieteicams paņemt līdzi arī kabatas
bateriju. Var ņemt līdzi arī teltis un nakšņot teltīs.
Vakariņas un brokastis tiks gatavotas uz ugunskura. Nav dušas, bet ir iespēja
peldēties Dzirnupē.
Kempinga labiekārtošana (pļaušana, kāpņu atjaunošana mājiņām, mājiņu tīrīšana
u.c.) turpinās – ja Tev ir iespēja palīdzēt, šovakar vai rītdien, sākot no rīta 10:00 pa
dienu vai vakarā vari braukt palīgā Jurim, iepriekš piezvanot pa telefonu 29405836

Nokļūšana uz kempingu: Braucot pa Tallinas šoseju Saulkrastu virzienā, uzreiz aiz
Gaujas tilta jāgriežas pa kreisi un jābrauc taisni pa galveno ceļu līdz zīmei, ka
beidzas apdzīvota vieta „Siguļi”, pretī šai zīmei jāgriežas pa kreisi, un tad jābrauc
līdz vārtiem kreisajā pusē (jābrauc iekšā teritorijā).

