Neringos istorija, 71as skyrius!
1944 Mūsų „Putnamo seselės“ (Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų Vienuolija)
suorganizavo pirmąją vasaros stovyklą įsigytose vienuolyno patalpose, Putname, Konektikuto
valstijoje. Per 25erius metus šimtai mergaičių leido kiekvieną liepos mėnesį tuo metu vadintoje
stovykloje Immaculata.
1969 Seselės nusprendė, jog būtina surasti erdvesnę ir labiau tinkamą vietą stovyklai, kur jų veiklą būtų
galima dar labiau išplėsti. Jos surado tinkamą kampelį Marlboro miestelio ribose, buvusią žirgų
jodinėjimo stovyklą Vermonto valstijoje, ir pakrikštijo – Neringa.
1970 Immaculata persikraustė į „Neringą“, o stovyklauti buvo kviečiami ir berniukai, šeimos bei buvę
stovyklautojai. Taip pat buvo sudarytos sąlygos įvairioms programoms kitais metų laikais.
1996 Seselių gretoms retėjant, vis labiau prireikdavo Neringos bendruomenės pagalbos. Seselės įkūrė
korporaciją – Neringa, Inc. Seselės liko sprendžiamoje grandyje ir skyrė Direktorių Tarybą, kuri
samdė administracijos darbuotojus.
2015 Neringa lieka kaip niekad stipri. Norint išsaugoti Neringos misijos tęstinumą ir užtikrinti jos ateitį
nepriklausomai nuo Seserų padėties, sukurta nauja korporacija – Camp Neringa, Inc.
Naujausias Neringos istorijos puslapis
2016: Kviečiame dalyvauti naujame Neringos istorijos etape! Camp Neringa, Inc. korporacijos nariais
(members) gali tapti suaugusieji asmenys iš Neringos šeimos bei platesnės lietuvių bendruomenės. Nariai
dalyvauja kasmetiniame susirinkime Neringoje arba Putname (asmeniškai arba pagal įgaliojimą), kurio metu
diskutuos ir priims nutarimus, susijusius su mūsų branginama Neringa, taip pat iš narių tarpo išrinks
Direktorių Tarybą. Direktorių Taryba samdys administracijos darbuotojus, kurie kartu visus metus tarnaus
Neringos labui. Seselės ir toliau liks Taryboje, stovyklos žemė bei pastatai toliau liks Seselių nuosavybe,
kurią neribotam laikui ir už simbolinį mokestį nuomos Camp Neringa, Inc.
Jūsų vaidmuo Neringos istorijoje
Gal esate Neringos istorijos dalimi nuo pat pirmųjų dienų, gal prisijungėte vos ką tik, o gal įsiliejote į gretas
kažkada anksčiau. Mes džiaugiamės, kad esate dalis Neringos istorijos. Jūs visuomet būsite šios istorijos
dalimi. Tačiau dabar taip pat kviečiame tapti ir nariais. Tapę nariais, Jūs turėsite galimybę žymiai prisidėti
kuriant šios istorijos tęsinį ir tarnauti Neringos misijai.
Turite klausimų apie narystę? Daugiau informacijos galite rasti Nario Registracijos anketoje ir neringa.org
tinklapyje, kur taip pat galėsite susipažinti su Camp Neringa, Inc. įstatais. Taip pat į Jūsų klausimus mielai
atsakys narystės koordinatorė Dainora Kupčinskaitė. Dainorai rašykite elektroniniu adresu
membership@neringa.org
. Neringa nekantriai laukia Jūsų pasisakymų!

