Hei, ja hyvää alkanutta vuotta!

Pöyhölän 1. rippikoulun tapaamiset:

Lupasimme laittaa vielä tammikuun aikana Sinulle postia
rippikoulustamme.
Tämän kevään aikana rippikoulu tulee viemään jonkin verran
aikaasi. Tulet tutustumaan omaan kotiseurakuntaasi,
sen toimintaan ja työntekijöihin sekä moniin uusiin ihmisiin.

Oman ryhmän tapaaminen, Auroran kappelilla ke
26.2. klo 18-19.30.

Ennen kuin kerron rippikoulustasi tarkempia tietoja, annan sinulle
pari vinkkiä. Ensinnäkin, vaikka tämä kirje on osoitettu Sinulle,
olen myös lähettänyt tämän huoltajillesi. Tämä kirje sisältää
paitsi sinulle, myös huoltajillesi tärkeää tietoa.
Toiseksi, merkkaa päivämäärät jo nyt allakkaasi/kännykkääsi.
Tarvittaessa löydät tietoa rippikoulusta seurakuntamme
nuorten sivuilta www.lujakallio.fi
Rippikoulusi leirijakso on Keski-Suomessa, Keruun Pöyhölässä.
Leirin opettajina ovat pappina Hannu Mäenpää, kausityöntekijä
Salla Natunen ja nuorisotyönohjaaja Pirjo Myllärniemi. Lisäksi
mukaan on leirille lähdössä leiriavustaja sekä joukko mukavia isosia.
Kotiseurakuntaasi tutustuminen tapahtuu käymällä erilaisissa
tilaisuuksissa. On jumalanpalveluselämää eri muodoissa sekä
musiikkitapahtuma että rippikoululaisille suunnattu tilaisuus.
Näitä on yhteensä 5 tapahtumaa ja ne on merkitty punaisella.
Näissä tapahtumissa on aina joku oman rippikoulusi työntekijöistä
paikalla. Sinun tulee tapahtuman jälkeen käydä ilmoittautumassa
omalle työntekijällesi. On hyvä, että pääset paikalle näihin
tapahtumiin, sillä niiden korvaaminen on melko hankalaa.
Ne kaikki ovat osa rippikoulusi kokonaisuutta. Mikäli jostain syystä,
et pääse paikalle, ole aina yhteydessä Pirjoon tai Hannuun.
Näiden lisäksi me tapaamme omana ryhmänä, jotta tutustumme
hiukan toisiimme. Niitä on kaksi. Ensimmäinen helmikuussa ja toinen
toukokuun lopulla. Ne ovat vihreällä.

Rippikoulujen yhteinen aloituskirkko Espoon
tuomiokirkossa ke 4.3. klo 19.00
Messu Espoon tuokiokirkossa su 15.3.2020 klo 10.00
Musiikkitapahtuma Espoon tuomiokirkolla
ti 24.3.2020. klo 19.00
Kappelimessu Kauklahden kappelilla su 5.4. klo 12
Rippikoulutapahtuma Suvelan kappelilla ti 5.5.2020
klo 19.00
Oman ryhmän tapaaminen Auroran kappelilla
ke 20.5. klo 17-20.00 ja vanhempaintapaaminen
samana iltana kappelilla klo 18.30-20.00.
Leirijakso on 8.-15.6. Pöyhölän leirikeskuksessa
Konfirmaatioharjoitus Espoon tuomiokirkossa
pe 24.7. klo 12.00
Konfirmaatio Espoon tuomiokirkossa la 25.7. klo 10
Tässä vielä yhteystietomme:
Pirjo 040 531 1039
pirjo.myllarniemi@evl.fi
Hannu 040 513 0861
hannu.maenpaa.evl.fi
Terveisin

Pirjo, Hannu ja Salla

