P2

Tervetuloa rippikouluun!

13.12.2020

On aika aloittaa yhteinen matka Pielisensuun seurakunnan P2 -rippikouluryhmän
kanssa. Rippikoulu on enemmän kuin pelkkä leirijakso. Kevään tapaamisissa tutustumme toisiimme ja omaan rippikouluryhmäämme. Osallistumme monin tavoin kotiseurakuntamme toimintaan ja jaamme eri tavoin tätä reilu puoli vuotta kestävää rippikoulumatkaa.
Merkitsethän kalenteriisi kaikki tässä kirjeessä olevat päivämäärät, jotta tiedät mitä ja
milloin tapahtuu. Kaikki tapaamiset ovat osa rippikoulua, odotamme tapaavamme sinut
kaikissa rippikouluun liittyvissä tilaisuuksissa. Jos sairastut tai et jostain syystä pääse johonkin tapaamiseen tai sinulla on jotakin kysyttävää rippikouluun liittyen, niin otathan
yhteyttä meihin oman rippikoulusi ohjaajiin. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. Näytäthän tämän kirjeen myös kotiväelle.

Kevätjakso 2021
 4.2. klo 18.00-19.30 Vanhempaintapaaminen, Pielisensuun kirkolla, yläsalissa.
 4.2. klo 15.00-17.00 Oman ryhmän tapaaminen Pielisensuun kirkolla, yläsalissa välipala klo 15.00-15.30
 21.2. klo 12-15
Rippikoulusunnuntai kirkolla / ruokailu
 14.3. klo 17-19.00 Taizé-messu kirkossa
 25.4.
Messu kirkossa / olethan paikalla 9.45
 30.5.
Messu kirkossa/olethan paikalla 9.45

Kesäjakso 2021
Kesäjaksomme koostuu yhteisistä opetuspäivistä ma-pe 14.-18.6. sekä ma–ke
21.-23.6. Joka päivä meillä on ruoka, joka sisältyy rippikoulumaksuun.
Rippikoulumme koostuu hyvin monipuolisesti erilaisista opetustuokioista ja keskusteluista rippikouluun kuuluvien asioiden ja teemojen äärellä. Hiljennymme, laulamme, vietämme yhteisiä peli- ja leikkihetkiä yms.

Konfirmaatio ja kummit konfirmaatiossa
Rippikoulumme huipentuu konfirmaatioon Pielisensuun kirkossa sunnuntaina 27.6. klo
10.

Pielisensuun seurakunnassa on ollut tapana, että kummit ovat olleet mukana siunaamassa nuorta konfirmaatiossa. Voitte jo alustavasti perheen kesken miettiä kuka tai
ketkä kummeista tulisi siunaamaan nuorta tänä tärkeänä päivänä.

Rippikoulumaksu
Rippikoulun hinta on 30 €. Maksu sisältää ruuat ja materiaalit rippikoulun ajalta, tapaturmavakuutuksen ja Raamatun. Ohjeet maksamiseen ja lasku tulevat huoltajan sähköpostiin kevään aikana.

Vanhemmat ja huoltajat
Teidät nuoren kotiväen kutsumme kevään aikana myös yhteiseen tapaamiseen. Tapaaminen on 18.1. klo 18.00-19.30 Pielisensuun kirkolla, yläsalissa.
Mikäli teillä tulee kysyttävää rippikouluun liittyen, voitte olla yhteydessä meihin työntekijöihin. Tehdään tästä yhdessä ikimuistoinen ripari!

Terveisin rippikoulusi ohjaajat
Timo- Ilkka Antikainen
pappi

Tiina Hovattala-Saatsi
nuorisotyönohjaaja

050 301 98 01

050 305 36 18

timo-ilkka.antikainen@evl.fi

tiina.hovattala-saatsi@evl.fi

Mikko Juntunen

Tiina Korhonen

kanttori (vk 25)

kanttori (vk 24)

050 375 53 86

050 367 5172

