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Ruokolahden seurakunta/ rippikoulutyö
Satamatie 1
56100 RUOKOLAHTI

Hei riparilainen ja kotiväki!
Ripari jatkuu ja tässä on teille tärkeää tietoa leirijaksoista ja konfirmaatiosta Ruokolahden kirkossa.
Tämä leirikirje löytyy myös Ruokolahden seurakunnan kotisivuilta kohdasta ”Rippikoulutyö”.
Viikonloppuleiri
13. - 15.1.2017
Päivärannassa

Viikonloppuleirimme on 13. – 15.1.2017 Päivärannassa Imatralla.
Leiri alkaa pe 13.1. klo 17.30 Päivärannassa.
Leiri päättyy su 15.1. klo 12.45 Päivärannassa.
Tulo leirille ja paluu kotiin tapahtuu omin kyydein.

Leirivarustus

Leireille otetaan mukaan:
- Virsikirja, muistiinpanovälineet ja vihko
- Lämmintä vaatetta ja tarpeeksi vaihtovaatetta
- Lakanat, tyynyliina, peseytymisvälineet ja pyyhe
- Henkilökohtaiset lääkkeet, myös särkylääkkeet ja laastaria
- Pienet harrastusvälineet, kuten soittimet, kannettava tietokone ja
kännykkä ovat sallittuja, kunhan ne eivät aiheuta häiriöitä
Oman Raamatun ja katekismuksen saat leirillä.

Leirijakso
4. -11.6.2017
Kauniskalliolla

Pitkä leirijakso on 4. - 11.6.2017 Kauniskalliolla. Leiri alkaa su 4.6. klo 13
Kauniskalliolla. Saapuminen leirille tapahtuu omin kyydein. Leiri päättyy
su 11.6. n. klo 14.00 konfirmaatioharjoitusten jälkeen Ruokolahden kirkolla.

Konfirmaatio
18.6.2017

Konfirmaatio on sunnuntaina 18.6.2017 klo 10 Ruokolahden kirkossa. Konfirmoitavat saapuvat paikalle klo 9.00. Konfirmaatioasuina käytämme alboja.

Kummi mukaan

Konfirmaatiossa rippikoululainen tunnustautuu kristilliseen uskoon ja hänet
siunataan henkilökohtaisesti. Pyydä kummi mukaan siunaamiseen. Mikäli
kukaan kummeista ei voi olla mukana, voi tehtävään valita myös jonkun muun
läheisen ihmisen, joka on konfirmoitu kirkon jäsen. Kummien kanssa harjoittelemme konfirmaatioon liittyviä asioita sunnuntaina 18.6.klo 9.20 kirkossa.

Yhteiskuva

Yhteiskuva rippikouluryhmästä otetaan ennen konfirmaation alkamista.

Vanhempainpäivä
Su 9.4.2017

Vietämme yhdessä vanhempainpäivää su 9.4.2017 klo 10 - 12.15.
Päivä alkaa klo 10 jumalanpalveluksella Ruokolahden kirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen rippikoululaisille on kanttorin tunti ja
vanhempien kanssa juttelemme rippukoulusta kirkkokahveja nauttien.

Henkilötiedot ja
ruokavaliot

Kirjeen mukana saat paperin, jossa kysytään tärkeitä asioita sinusta.
Täytä se ja palauta viikonloppuleirillä. Jos sinulla on ruoka-aineallergioita,
joista et ole vielä ilmoittanut, ilmoita Apolle niistä 9.1. mennessä.
Ota yhteyttä jos tulee kysyttävää!

Riparin opettajia

Miia Suopanki opettaa viikonloppuleirillä. Helmikuusta rippikoulun pappina
toimii Klaus Kallioranta. Riparilla mukana myös teologiharj. Oskari Natunen.
Miia
Miia Suopanki
seurakuntapastori
puh. 044-7881125
miia.suopanki@evl.fi

Apo
Arvo Pyykkö
nuorisotyönohjaaja
Puh. 044-7881131
arvo.pyykko@evl.fi

