Rippikoulu Hila 2
6.-13.7.2020

Me ohjaajat toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun!
Hienoa, että olet tulossa. Kevään ja kesän aikana pääsemme
tutustumaan toisiimme, Raamattuun, kristillisen uskomme keskeisiin
kysymyksiin ja nauttimaan toivottavasti aurinkoisesta ja lämpimästä
kesästä.
Rippikoulu on kokonaisuus, johon kuuluvat ennen ja jälkeen
rippikoululeiriä olevat tapaamiset ja konfirmaatio. Siksi on tärkeää
että olet jokaisessa tapaamisessa mukana. Muista aina ilmoittautua
työntekijälle tapaamisissa, jotta tiedetään oletko ollut paikalla. Jos
joudut pakottavasta syystä (sairaana tms.) olemaan pois, korvataan
poissaolo vastaavalla tilaisuudella.
Ilmoita etukäteen Kirsille 050 4380164.
Saatte vielä kesäkirjeen jossa kerrotaan tarkemmat tiedot Hila 2
riparista kesän osalta. Ole ystävällinen ja näytä tämä kirje
vanhemmillesi. Lisäksi merkitse tässä kirjeessä olevat päivämäärät
muistiin. Tämä on myös luettavissa ja ladattavissa osoitteessa:
www.lujakallio.fi/rippikoulu2020/Hila2

Ehtoollisesta
Rippikoulun aikana jo keväällä rippikoululainen voi rippikoulun
opettajien ohjauksessa käydä messukäynnillä ehtoollisella. Se on
mahdollisuus. Jos et vielä halua mennä messussa ehtoolliselle tai
sinua ei ole vielä kastettu, voit ottaa siunauksen alttarilla laittamalla
oikean käden vasemmalle olkapäälle. Joka tapauksessa
rippikoululaiset ovat tervetulleita ehtoolliselle messuissa muiden
seurakuntalaisten tapaan. Ehtoollisopetusta nuoret saavat keväällä.
Jos sinua ei ole kastettu, ota yhteyttä Kirsiin.

Päivämäärät
11.1.2020

klo 13-16 oman ryhmän tapaaminen Kalajärven
kappelissa (Ruskaniitty 3) ja vanhempainilta nuorten
kanssa (ota henkilötietolomakeet allekirjoituksineen
mukaan)

5.3.2020

klo 17.30-18.30 Rippikoulun aloituskirkko Espoon
tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5). Tule istumaan
kirkossa Hila 2-penkkiin ja ilmoittaudu työntekijälle.

25.3.2020

klo 17.30-18.30 musiikkitapahtuma Espoon
tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5)

19.4.2020

klo 15.30-17.15 Nojatuolimessu ja ehtoollisopetus
Kalajärven kappelissa (Ruskaniitty 3)

6.5.2020

klo 17.30-18.30 Iso yhteinen rippikoulutapahtuma
Suvelan kappelissa (Kirstintie 24)

23.5.2020

klo 13-15 oman ryhmän tapaaminen Kalajärven
kappelissa, leirikirje jaetaan

5.7.2020

klo 10-11.30 messu Espoon tuomiokirkossa

6.-13.7.2020 Hila 2-ripari
17.7.2020

klo 12-14 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus
Espoon tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5).

18.7.2020

klo 12.30-14 Konfirmaatiomessu
Espoon tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5).

Hila 2-riparin pitopaikka
Hila
Saarentie 50,
02480 Kirkkonummi
p. 09 8050 2890
https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/leiri-jakurssikeskukset/hila

Rippikoulumaksu
Rippikoulun maksusta lähetetään sähköpostia myöhemmin keväällä.
Maksajan sähköpostiin tulee tiedot, ohjeet ja maksulinkki. Maksu
tulee olla suoritettuna ennen leirin alkua. Jos teillä ei ole mahdollista
maksaa sähköisesti, niin saatte ohjeet paperilaskun tilaamiseen.
Maksuvapautuksista löydät tietoa http://lujakallio.fi/rippikoulunmaksuvapautus/

Rippikoululaisen henkilötietolomake
Ilmoituskirjeen mukana olet saanut henkilötietolomakkeet. Muista
tuoda ne tapaamiseen la 11.1. klo 13 Kalajärven kappelille.

Leiriläiset
Leiriläisiä on yhteensä 26 joista tyttöjä 13 poikia 13.

Ohjaajat
Kirsi Muurimäki, pastori, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
kirsi.muurimaki@evl.fi, 050 4380164
Outi Wenell, perhetyönohjaaja, Espoon tuomiokirkkoseurakunta,
outi.wenell@evl.fi,, 040 5474146
Lauri Telkki, kausityöntekijä
Lisäksi me saamme leirille 5 isosta (rippikoulun käyneitä
koulutettuja apuohjaajia) sekä leiriavustajan (täysi-ikäinen henkilö).

Kysymykset ja yhteydenotot
Tässä kirjeessä ei ole kaikkea tietoa. Jaamme kokoontumisissa lisää
informaatiota. Jos sinua mietityttää jonkin asia, laita Kirsille
rohkeasti tekstaria, whatsappia tai meiliä.
Vanhemmat/huoltajat, olette tervetulleita la 11.1.20 klo 14.30-16
nuorten ja huoltajien yhteiseen vanhempainiltaan Kalajärven
kappelille. Siellä käydään läpi kaikki Hila 2-rippikouluun liittyvät
olennaiset asiat. Nuoren henkilötietolomake allekirjoituksineen
kerätään siellä.. Rippikouluterveisin ja

Hyvää Joulua koko perheelle toivottaen:
Kirsi, Outi ja Lauri

