TERVETULOA RIPPILEIRILLE!

Tervetuloa 1.leirille 8.6.-14.6.2020 Karijoen vanhalle myllylle! Konfirmaatio Teuvan
kirkossa 9.8.2020. Alkuperäisessä rippikouluinfossa oli virheellisesti ilmoitettu, että leiri
päättyisi jo lauantaina, mutta näin ei ole. Rippikouluvalinnat olemme tehneet niiden
tietojen perusteella, mitä olette meille antaneet. Tarjoamme tänä vuonna vain kaksi
leiriä, joten luonnollisesti kaikkien toiveet eivät voi toteutua.
Yhteinen rippikoulumme alkaa rippikoulun aloitusmessulla nuorisotalolla (pitkätie
79) 7.11.2019 klo 17.00
Messussa saat jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetusta, se on siis pakollinen osa
rippikoulua. Ole ajoissa paikalla!
Messun jälkeen on nuorten oloilta 18-19
Muita syksyn aikatauluja:
Jouluvaellus pappilankankaalla 13.12.2019 klo 18.00 alkaen, tule paikalle 10min ennen
oman ryhmäsi lähtöä: 1. Leirin lähtö klo 18
Jos et pääse osallistumaan perjantain vaellukselle, on mahdollista osallistua torstaina
kenraaliharjoitukseen. Ota yhteyttä Annika Walleniukseen ja sovi asiasta (0406881404)
Ohessa vielä ensi kevään aikataulut kaikkien rippikoulujen osalta.
Leirilläsi on pappina Lauri Annala ja ohjaajana Regina Ketola,
sekä kesätyöntekijä.

syysterveisin,
Rippikoulupappisi Lauri
Lauri Annala
p. 040 6881401
lauri.annala@evl.fi

TERVETULOA RIPPILEIRILLE!

Tervetuloa 2.leirille 22.6.-28.6.2020 Karijoen vanhalle myllylle! Konfirmaatio Teuvan
kirkossa 16.8.2020. Alkuperäisessä rippikouluinfossa oli virheellisesti ilmoitettu, että leiri
päättyisi jo lauantaina, mutta näin ei ole. Rippikouluvalinnat olemme tehneet niiden
tietojen perusteella, mitä olette meille antaneet. Tarjoamme tänä vuonna vain kaksi
leiriä, joten luonnollisesti kaikkien toiveet eivät voi toteutua.
Yhteinen rippikoulumme alkaa rippikoulun aloitusmessulla nuorisotalolla (pitkätie
79) 7.11.2019 klo 17.00
Messussa saat jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetusta, se on siis pakollinen osa
rippikoulua. Ole ajoissa paikalla!
Messun jälkeen on nuorten oloilta 18-19
Muita syksyn aikatauluja:
Jouluvaellus pappilankankaalla 13.12.2019 klo 18.00 alkaen, tule paikalle 10min ennen
oman ryhmäsi lähtöä: 2 Leirin lähtö klo 18.15
Jos et pääse osallistumaan perjantain vaellukselle, on mahdollista osallistua torstaina
kenraaliharjoitukseen. Ota yhteyttä Annikaan ja sovi asiasta!
Ohessa vielä ensi kevään aikataulut kaikkien rippikoulujen osalta.
Leirilläsi on pappina Annika Wallenius, ohjaajana Juhani Metsäranta,
sekä kesätyöntekijä.

syysterveisin,
Rippikoulupappisi Annika
Annika Wallenius
p. 040 6881404
annika.wallenius@evl.fi

KEVÄÄN TAPAAMISET:

Keväällä meillä on neljä yhteistä tapaamista, nämä ovat pakollisia rippikoulun osia:
Su 22.3. klo 10 Perhekirkko + 1. Tapaaminen (1. Leiri virastotalon kokoushuoneessa
Asematie 4c, 2. leiri nuorisotalolla Pitkätie 79)
ke 15.4. 16-19 Diakonia, lähetys ja luomakunta tapahtuma seurakunnan tiloissa.
Alkukokoontuminen Orrelassa klo 16. Ole ajoissa!
Su 3.5. klo 10 Messu + 3. tapaaminen (1. Leiri virastotalon kokoushuoneessa Asematie
4c, 2. leiri nuorisotalolla Pitkätie 79)
Rippileirin lähtölaukaus sunnuntaina ennen leiriä:
1.leiri 7.6. klo 13-15 Viraston kokoushuoneessa (asematie 4c)
2.leiri 21.6. klo 13-15 Viraston kokoushuoneessa (asematie 4c)
LISÄKSI! Keväällä sinun on käytävä itsenäisesti tutustumassa jumalanpalveluselämään,
se tarkoittaa osallistumista KAHTEEN seuraavista jumalanpalveluksista:
9.2.2020 / 23.2.2020 / 15.3.2020 / 5.4.2020
Tämän lisäksi kevään aikana on käytävä KAHDESSA nuortenillassa. Nuortenillat ovat
torstaisin nuorisotalolla klo 18-19. Nuorteniltaa ei ole: 2.1../27.2../21.5./28.5.
Jos sinulla tai perheelläsi on jotain kysyttävää syksyn, tai kevään tapaamisista, tai tiedät
jo nyt, että et pääse johonkin pakolliseen tapaamiseemme, ota heti yhteyttä Annikaan,
niin saamme sovittua, kuinka asia hoidetaan!

