15-oji IŠKYLA / EITYNĖS Neringos stovyklai paremti
2018 m. spalio 5-7 d.
Kviečiame atvykti ir paremti Neringos stovyklą bei jos vykdomus darbus!
Bus smagu iškylauti, keliauti dviračiais, sutikti senus ir naujus draugus, skanauti
lietuvišką maistą, sudalyvauti dienos bei vakaro programose...
Į Iškilmingą vakarienę (rengia Vida Strazdis ir komanda) pakviesime
šeštadienio vakarą.
O po jos – Jūsų lauks Talentų Vakaras (veda Adam Liudzius, Clark Adomaitis ir
Linas Kairys) ir Laužas...
Džiaugiamės, jog Neringos vadovė Enija Davidonytė turėjo galimybę dalyvauti
ekspedicijoje “Misija Sibiras”18”. Ji sutiko pasidalinti savo įspūdžiais su Iškylos
dalyviais. Daugkartinių ekspedicijų į Sibirą tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių
trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti žuvusiems lietuviams Sibire
atminimo simbolius bei kryžius, pabendrauti su Sibire tebegyvenančiais
tautiečiais ir jų atžalomis. Šių metų ekspedicijos dalyviai vyko tęsti misijos į
Kazachstaną (kadangi Rusija nedavė dalyviams įvažiavimo vizų), kur buvo
tremiami politiniai kaliniai.
***
Kviečiame atvykti visam savaitgaliui arba tik jums tinkančią dieną. Atvykstame spalio 5 d. nuo 6 val. po pietų.
Iškylos programa prasideda šeštadienį nuo 8:30 val. ryto, o baigiasi sekmadienį po pusryčių.
Registruokitės iš anksto! Vietų skaičius yra ribotas. Prašome registracijas siųsti iki rugsėjo 29 d. Aidui Kupčinskui
aidas@neringa.org arba praneškite telefonu: 617-240-0358.
Pradėkite rinkti aukas Neringai iš anksto! Aukų formas rasite Neringos svetainėje.
Nerenkantiems aukų - minimali parama (įskaitant maistą ir nakvynę Neringoje): $100/savaitgalis suaugusiam,
$70/savaitgalis studentui (su studento ID), $50/savaitgalis vaikui (5-17m.). Dienos minimali kaina tiems, kurie
nepasilieka nakvynei: $60 suaugusiam, $35 studentams, $25 vaikams.

Kaip ir ankstesniais metais, negalėsime priimti nepilnamečių stovykloje, kurie nebus savo tėvelių lydimi.
Jeigu galėtumėt paaukoti „tyliajam“ aukcionui, prisidėti prie programos, talkininkauti virtuvėje, prašome pranešti
Reginai Kulbytei: regina@neringa.org arba 978-582-5592.
Jeigu negalite atvykti, bet norėtumėte paremti Neringos stovyklos veiklą, prašome auką siųsti adresu: Camp Neringa,
c/o 4 Johnson Street, Newburyport, MA 01950 (čekį rašyti Camp Neringa, Inc. vardu)
Jūs taip pat galite aukoti per PayPal. Iš anksto dėkojame!
Registracijos formas ir daugiau informacijos rasite Neringos svetainėje www.neringa.org

