
Vai tev liekas, ka tu varētu izmantot laiku, lai 
atjaunotos un uzlādētu sevi no jauna, pa vidu 
daudziem pienākumiem un prasībām ar ko 
saskaries ikdienā?  
 
 
Vai dzīves skrējienā esi piemirsis vai 
piemirsusi savu kā vīrieša jeb sievietes patieso 
lomu pasaulē, ģimenē, attiecībās un tik ļoti vēl 
daudzās citās jomās? 
 
 
Vai tev šķiet, ka vēlies atjaunoties izpratnē, jeb 
varbūt pirmo reizi iedziļināties – kāda loma ir 
vīrietim un sievietei šeit virs zemes caur Dieva 
acīm? 
 
 
TAD IR LAIKS TEV DROŠSIRDĪGAIS 
VĪRIETI UN TEV DAIĻĀ SIEVIETE 
KVALITATĪVAI ATPŪTAI, KUR: 
 
• PADZIĻINĀSI ATTIECĪBAS AR DIEVU 
• IEGŪSI STIPRU PAMATU UN SKAIDRĪBU 
• SAŅEMSI PĀRLIECĪBU 
• ATJAUNOSIES PRIEKĀ PAR SAVU LOMU 
• BŪS KVALITATĪVS VĪRIEŠU LAIKS 
• BŪS KVALITATĪVS SIEVIEŠU LAIKS 
• IEGŪSI JAUNUS DRAUGUS 
• DZIRDĒSI CITU PIEREDZI 

 
 
UN VĒL... 
        
                               UN VĒL... 
 

ŠIS RETRĪTS/SEMINĀRS IR PAREDZĒTS 
GAN PRECĒTIEM PĀRIEM, GAN 

NEPRECĒTIEM VĪRIEM UN SIEVĀM! 
 
 

ŠIS RETRĪTS/SEMINĀRS IR PAREDZĒTS 
DAŽĀDĀM PAAUDZĒM! 

 
 

 
 
 
 
UN VĒL – ŠIS IR ĢIMENEI DRAUDZĪGS 

RETRĪTS. 
 

Līdzi droši variet ņemt savus bērnus un 
jauniešus.  
JO – BŪS ĪPAŠA PROGRAMMA ARĪ VIŅIEM, 
KĀMĒR VECĀKI ATRADĪSIES LEKCIJĀS.  
 
 
PROGRAMMAS VEIDS: 
 
* Svētbrīži, slavēšana, maltītes un sadraudzība 
visiem kopīgs laiks! 
 
* Lekcijas – vīriešiem un sievietēm atsevišķi - 
ar dažiem izņēmumiem!  
 
* Bērniem un jauniešiem lekciju laikā 
atsevišķš radošs un jautrs laiks un 
programma!  
 

Mums kalpos un visus stiprinās: 
 
 
LAMB Superintendants Edgars Šneiders 
 
 
UMC Fairview draudzes komanda mācītāja 
Jimmy Manis vadībā! 
 
 
Ar bērniem un jauniešiem kopā sastrādāsies 
LAMB bērnu un jauniešu koordinatores un 
UMC Fairview draudzes komanda 
 
 
LAMB Cēsu draudzes mācītāja Kristīne 
Rozefelde 
 
 
... un vēl laika gaitā, kas pievienosies 
kalpošanā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šis ir ĢIMENES RETRĪTS! 
Tavas jeb/un draudzes ģimenes retrīts! 

 
Bērniem bez maksas! 

 
Dalībniekiem: 
Ja 1 no ģimenes –  20EUR 
Ja 2 no ģimenes –  30EUR 

 
Programma sāksies 
piektdienas vēlā pēcpusdienā, 
8.novembrī  
un noslēgsies sestdienas 
vakarpusē, 9.novembrī. 
 
Tas domāts, lai laicīgi tiek visi mājās 

uz svētdienas Dievkalpojumiem! 
 

Ja ir vēlme palikt vēl vienu 
nakti un doties mājās 

svētdienas rītā – to par 
papildus samaksu var sarunāt! 

 

 
 
 

PIETEIKŠANĀS: 
 
pie Kristīne Rozefeldes 
 
kristine.rozefelde@gmail.com 
 
+371 26585198 
 
 
 

Drīzumā tiks izsūtītas draudzēm 
pieteikšanās anketas! 

 
 
 
Paturi prātā, ka šis ir brīnišķīgs veids kā 
ņemt līdzi savus draugus vai potenciālos 

nākotnes dzīvesbiedrus, lai caur šo 
pasākumu evaņģelizētu un tas palīdzētu 
viņiem pietuvoties Kristum un Kristus 

draudzei! 
 
 

 
Kas es kā  

 

[VĪRIETIS] [SIEVIETE]  
 

esmu Jēzū Kristū?! 
Vīrišķā un sievišķā identitāte Dievā! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
8.-9. Novembris 

2019.gadā 
 

porthotel.lv Lilastē pie ezera! 
Tikai 30km no Rīgas 

15 min. gājiens līdz jūrai 


