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Tervetuloa rippikouluun.
Me opettajat Ari Kunnamo, Outi Wenell ja Simo Halme toivotamme
sinut tervetulleeksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluun.
Mitä on käydä rippikoulu 2010 luvulla? Siihen pystyt vastaamaan
kun olet sen käynyt. Se on pieni hetki elämää, jossa syvennytään
pohtimaan Raamattua, rukousta ja elämän pelisääntöjä. Se on paluuta
kastehetkeemme ja opetuksen saamista siitä mitä se merkitsee.
Rippikoulu on kokonaisuus johon kuuluu ennen ja jälkeen leiriä
olevat tapaamiset, leirijakso ja konfirmaatiojuhla. Siksi on tärkeää
että olet jokaisessa tapaamisessa mukana. Jos joudut pakottavasta
syystä olemaan pois, korvataan poissaolo ylimääräisillä tehtävillä.
Lähetämme teille vielä tiedotteen jossa kerrotaan tarkemmat leirille
lähtö- ja paluuajat sekä tietoa varusteista.
Ole ystävällinen ja näytä tämä kirje vanhemmillesi. Lisäksi merkitse
tässä kirjeessä olevat päivämäärät muistiin.

Päivämäärät
25.1.2018
klo 16:00 Ryhmän ensimmäinen tapaaminen
Pitäjäntuvalla (Kirkonmäentie 2)
25.1.2018
klo 17:30 Rippikoulun aloituskirkko Espoon
tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5)
7.3.2018
klo 17:30 Rippikoulun musiikki Espoon
tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5)
21.3.2018
klo 17:30-18:30 Iso yhteinen rippikoulutapahtuma
Suvelan kappeli (Kirstintie 24)
20.4.2018
klo 16:00 Rippikoulutapaaminen Suvelan kappelilla
(Kirstintie 24)
20.4.2018
klo 18:00 Halleluja-messu Suvelan kappelilla
(Kirstintie 24)
8.5.2018
klo 18:00-20:00 Vanhempien ja rippikoululaisten ilta
Kauklahden kappelilla (Kauppamäki 1)
HUOM! Lähetämme vanhemmille vielä erillisenkin kutsun
tähän iltaan.
1.7.2018
klo 10:00-11:00 Messu (Jumalanpalvelus) Espoon
tuomiokirkossa (kirkkopuisto 5)
2.7.2018

Lähtö leirille. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

9.7.2018

Paluu leiriltä. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

20.7.2018
klo 15 klo 12:00-14:00 Konfirmaatioharjoitus ja
valokuvaus Espoon tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5).
21.7.2018
klo 10:00 Konfirmaatiojumalanpalvelus
Espoon tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5).

Leiripaikka
Leiripaikka on Hvittorpin kurssikeskus. Lisätietoja leiripaikasta saat
osoitteesta http://hvittorp.fi/

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 henkilölomake
Ilmoituskirjeen mukana olet saanut henkilötietolomakkeen ja
valokuvauslupalapun. Muista tuoda ne ensimmäiseen tapaamiseen.

Leiriläiset
Leiriläisiä on yhteensä 27 joista tyttöjä 15 poikia 12

Opettajat
Outi Wenell, perhetyönohjaaja
outi.wenell@evl.fi
040 5474146
Ari Kunnamo, pastori
Simo Halme, kausityöntekijä
Lisäksi me saamme leirille 6 isosta (rippikoulun käyneitä
koulutettuja apuohjaajia) sekä leiriavustajan (täysi-ikäinen henkilö).

Kysymykset ja yhteydenotot
Tässä kirjeessä ei ole kaikkea tietoa. Jaamme kokoontumisissa lisää
informaatiota. Jos et ole saanut jotain tietoa tai haluat varmistaa
asioita, lähetä sähköpostia.

Rippikouluterveisin
Outi, Ari ja Simo

