
  
Lielu paldies par atbalstu 

sakām:

Daugavas Vanagi Vācijā



29.07.-05.08.
(2018.)Nometnes vadītāji:

Inese un Āris Aveni

Indulis Bērziņš

Latviešu centrs 
Bērzaine

Leinhaldenweg 
28

79104 Freiburga
Vācija
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Atrašanās vietas plāns:
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Noderīgi kontakti:

§ Nometnes vadītāji:  

Inese Avena (+371)27867111;
Āris Avens (+371) 29415815;

Indulis Bērziņš (+371)29147111;

§Nometnes medicīniskā palīdzība:

Edgars Liepiņš +43 6767566082

§Organizatoriskie jautājumi (noklīdis, nevar atrast, u.c.)
Bērzaines recepcija +49 761 53340;

info@lettischeshaus.de

§Tehniskie jautājumi (saplīsis, nestrādā):

Āris Avens (+371) 29415815;

§Transports/ Taxi no pilsētas:

0049 761 55555;
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Nometnes dziesmas:

Vakara dziesma

Šķiramies (i) mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.

Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),

Ar Dieviņu šķīrāmies (i).
Ar Dieviņu lai palika

Šis dziesmotais pagalmiņš
(istabiņa).

Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,
Es tavās (i) pēdiņās (i).
Nelaid mani to celiņu,

Kur aizgāja ļauna diena.

Galda dziesma

Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ`.

Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.
Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu,

Es tavās (i) pēdiņās (i).
Nelaid mani to celiņu,

Kur aizgāja ļauna diena.

Ievēro:
Nekavē ēdienreižu sākumu un
nesāc maltīti, pirms neesam
nodziedājuši Galda dziesmu!

Ievēro:
Neaizej gulēt vai nesāc nīkšanu,

pirms, trīsreiztrīsnieku aplī
sadevušies, neesam nodziedājuši

Vakara dziesmu!
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Padomi nometnieku draudzīgai 
sadzīvei:

• Sveicināsimies ar visiem
nometnes dalībniekiem, uzs-

maidīsim viens otram, viens otru 
uzrunāsim uz „Tu” – šī tradīcija 
ir sākusies reizē ar 3x3 kustī-
bu 1981.gadā, un tā ir spēkā 

visās latviešu mītņu zemēs, kur 
nometnes notiek.

• Ja redzēsim kādu, kurš
apmaldījies, savainojies, steigsim

palīdzēt.

• Katrā ēdienreizē sēdēsim citā
vietā, lai varētu iepazīties ar 

iespējami
daudziem nometnes dalībniekiem.

• Vecākiem vai aizbildņiem ir
jāuzņemas pilna atbildība ne tikai 
par nepilngadīgo bērnu drošību, 

bet arī par viņu uzvedību.

• No alkoholiskajiem dzērieniem
nometnē drīkst lietot tikai alu, un 
ar mēru. Nepilngadīgie nedrīkst 

lietot arī to.

• Nometnes avīzi varēs
saņemt bez maksas pie vakariņu
galda, katrai ģimenei pienākas 

viens avīzes eksemplārs.

• Bērzaine visu nedēļu būs mūsu
mājas, tāpēc dzīvosim šeit gluži

tāpat kā mājās, gādājot par tīrību 
un kārtību.

• Ūdens krānā ir kvalitatīvs, tādēļ
arī ar to var droši veldzēt slāpes.
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