SVEIKINIMAI IŠ
KRETINGOS STOVYKLOS
„COVID-19“ NAUJAUSIOS ŽINIOS IR STOVYKLOS
PRANEŠIMAS
Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos, Ontarijo vyriausybė įsakė uždaryti stovyklas provincijoje nuo 2020 metų
Gegužės mėnesio. Pirmą kartą mūsų bendruomenės istorijoje, stovykla „Kretinga“ negalėjo priimti stovyklautojų.
Mūsų dideliam nusivylimui, mes negalėjome kartu švęsti savo vasaros tradicijų, kaip tai darėme daugiau nei
keturis dešimtmečius. Tai buvo emocinė kelionė daugeliui iš mūsų, todėl per likusius mėnesius stengėmės
atrasti naujus būdus kaip apeiti virusą, bei tęsti mūsų gyvenimą be mūsų nuostabios bendruomenės veiklos.
Dėka visuotinio paskiepijimo, atsirado viltis, tačiau visuomenės sveikatos rekomendacijos ir toliau skatina
socialinį atsiribojimą ir vengimą didelių susibūrimų. Kad apsaugotume savo stovyklautojų, vadovų, virėjų,
ukvedziu ir visos stovyklos bendruomenės sveikatą ir saugumą, šią vasarą vėl turime uždaryti stovyklos vartus.
Turime vilties, kad visi vėl galėsime būti kartu. Visi norime, kad stovykla vėl būtų atidaryta, kad mūsų vaikai dar
kartą pamatytų savo draugus, džiaugtųsi gamta ir pasidalintų gražiomis mūsų lietuviško paveldo tradicijomis.
Niekas labiau neskaudina mūsų širdžių kaip dar kartą atšaukti mūsų dainų, džiaugsmo ir draugystės vasarą. Vis
dėlto, visuomenės saugumas ir toliau turi būti mūsų prioritetas. Dabartinė situacija reikalauja elgtis ypatingai
atsargiai.

VIRTUALI STOVYKLA...LIKITE ĮSIJUNGĘ
Mes tikime, kad galime būti kartu net ir būdami atskirai. Todėl su džiaugsmu norime pranešti, kad „Kretinga“ stovykla vyks šią
vasarą liepos 12–23 dienomis su virtualios dienos programa! Mūsų vadovai grįš vadovauti stovyklautojams per tradicinius
rytinius užsiėmimus ir mini kursus. Jei jūsų vaikas domisi kulinarija, muzika, menais, ar tiesiog mėgsta bendrauti su draugais ir
vadovais, ši platforma suteiks naujų galimybių tobulėti, bei kartu užsiimti veikla ir maksimaliai išnaudoti namuose praleidžiamą
laiką.
Ateinančiomis savaitėmis pasidalinsime daugiau informacijos apie tai, kaip registruotis ir pasiruošti tvarkaraščius. Taip pat,
liepos mėnesį. (4, 11, 18 ir 25 dienomis), Kretingos stovyklavieteje vyks sekmadienio mišios lauke, atsižvelgiant į „SimcoeMuskoka“ visuomenės sveikatos rekomendacijas.
Mes suprantame, kad niekas negali pakeisti tų stovyklos nameliuose prisiminimų, dainavimo aplink laužą, pasipuošimo
šokiams, maudymosi Wasaga paplūdimyje, tačiau dėka stovyklos dvasios mūsų ryšys tarp lietuvių bendruomenės ir meilės
tėvynei Lietuvai visados išliko ir išliks stiprus.

PRANEŠKITE MUMS KAS NAUJO...
Norėdami palaikyti tvirtą ryšį, prašome visų stovyklautojų,
vadovų, virėjų ir kitų savanorių buvusių ir esamų pasidalinti savo „Kretinga“ stovyklos istorijomis su
mumis adresu kretinga.board@gmail.com. Paklauskite
savo draugų, absolventų, ar bet kokio asmens, kuris
vaikščiojo per stovyklavietę, kreiptis į mus. Mes norime
išgirsti apie tai, ką nuveikėte šiais metais, ką labiausiai
branginate stovykloje ar laukiate ateityje. Papasakokite
apie savo mažus laimėjimus, didelius etapus (vestuvės,
šeimos pagausėjimas) ir visa kita, kas yra tarp jų. Šias
istorijas sukursime į naują Kretingos naujienlaiškį, kuris
bus išsiųstas el. paštu kas ketvirtį, pradedant nuo šio
birželio mėnesio. Jei mes neturime jūsų ar jūsų vaiko
atnaujinto el. Pašto adreso, prašome jūsų atsiųsti mums
savo dabartinę kontaktinę informaciją.

ABSOLVENTAI – NORIME JUS IŠGIRSTI
Visiem mūsų Kretingos absolventams - mes suprantame,
kaip sunku jums turi būti, kad turite praleisti seniai žinomas
tradicijas, kai kartu su savo geriausiais draugais ir
bendraminčiais negalite nuo stovyklautojo pereiti į vadovo
etapą. Mes jūsų tikrai neužmiršome ir tikrai švęsime kartu,
kai tik tai padaryti bus saugu. Tuo tarpu norime su kiekvienu
iš jūsų pasidalinti specialiu prisiminimu. Jei planavote tapti
abiturientu 2020 m. arba 2021 m. ar Vadovu apmokymuose
(CIT), atsiųskite mums savo mėgstamiausią stovyklos
prisiminimą adresu kretinga.board@gmail.com iki 2021 m.
Birželio 1 d. Ačiū!

KRET INGA, MŪSŲ ŠŪKIS LIETUVA

Kaip minėjome pernai, mes vėl spindėsime! Tegul
Dievo meilė nušviečia kelią, būkime geri vieni kitiems ir
išlaikykime stovykliską dvasią savo širdyse. Iki
pasimatymo.
T. Jonas OFM ir Kretinga Board

