Naantalin seurakunta
Soiniemi 3

Hei, rippikoululainen ja kotiväki!
Hienoa, että olet ilmoittautunut Naantalin seurakunnan rippikouluun. Tervetuloa mukaan!
Tässä kirjeessä kerromme Sinulle tärkeitä asioita rippikoulusi aikataulusta.
Kaikki alla mainitut käynnit ja tilaisuudet kuuluvat rippikoulun kokonaisuuteen. Rippikoulun
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin näihin etukäteiskäynteihin.
Käy tämä kirje tarkasti läpi vanhempiesi ja tarvittaessa harrastuksesi ohjaajan kanssa. Näin
voitte varmistua siitä, että pääset kaikkiin rippikoulun kokoontumisiin. Mikäli et jostain
pakottavasta syystä (esim. sukulaisen hautajaiset) pääse johonkin rippikoulun
kokoontumiseen, ilmoita siitä välittömästi rippikoulusi ohjaajille. Näin päästään hyvissä ajoin
sopimaan siitä, miten voit korvata poissaolosi.

RIPPIKOULUSI AIKATAULU:
Su 14.10.2018 klo 10 rippikoulujen aloitusjumalanpalvelus Naantalin kirkossa
La 10.11 klo 9-13 Rippikoulu teemapäivä. (Aloituspaikkana kirkko tai dipoli, varmistuu
päivän lähentyessä.) Omakustanteinen ruokailu 10.30-11.30.
Ti 4.12 klo 16:30-17.30 Tutustumistapaaminen ja opetusta Dipolilla (nuortentila
seurakuntatalon alakerrassa, Maijamäen koulun pääty)
2.12-6.1 Joulunajantehtävät:
1. Käy adventin tai joulunaikana jossakin seurakunnan tilaisuudessa (muukin kuin Naantalin
seurakunta käy). Nuortenmessu, joka on jo rippikouluohjelmassa ja koulujen
joulutapahtumat eivät kelpaa tehtävän suorittamiseksi. Pyydä passiin allekirjoitus
tilaisuuden joltakin työntekijältä. (Saat passin 4.12 tapaamisessa)
2. Hyvä teko. Auta jotakin apua tarvitsevaa ihmistä tai tee jokin hyvä teko jollekin ihmiselle.
Pyydä allekirjoitus passiin teon kohteelta.
3. Opettele Isä meidän -rukous
To 7.3. klo 17-18 nuorten messu Naantalin kirkossa
Ke 20.3. klo 16.30-18.00 Tutustumistapaaminen ja opetusta Dipolilla (nuortentila
seurakuntatalon alakerrassa, Maijamäen koulun pääty)
KÄÄNNÄ 

La 6.4 klo 10-15.00 Jumalanpalvelusopetusta ja tutustumista Dipolilla. ( Klo 12-13
omakustanteinen ruokatauko). Eväitä voi lämmitellä Dipolilla ja keskustassa on monta hyvää
ruokapaikkaa.
Su 7.4 klo 9-12.00 Jumalanpalvelus palveluvuoro kirkossa

La 18.5 klo 10:30-14.00 opetusta ja leiri-info Soiniemessä. Klo 12-13 grillaamme makkaraa
ja huoltajat ovat jo siihen halutessaan tervetulleita. Klo 13 alkaa leiri-info, joka on tarkoitettu
sekä huoltajille että leiriläisille. Poutasäällä pidämme leiri-infon ulkona.

1.7.-7.7.2019 rippileiri Soiniemen leirikeskuksessa
La 13.7.2019 klo 9.30 konfirmaatioharjoitus Naantalin kirkossa. Harjoituksen yhteydessä
otetaan myös yhteiskuva rippikouluryhmästä ohjaajineen.
Su 14.7.2019 klo 13.00 konfirmaatiomessu Naantalin kirkossa (rippikoululaiset paikalle jo klo
12.00)

Kaikissa rippikouluasi koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä meihin oman rippikoulusi
ohjaajiin puhelimitse tai sähköpostitse.

Tervetuloa!
Terveisin,
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