Rippikoulu 2019-2020

Tervetuloa rippikouluun!
Olet tullut rippikouluikään,
joten kutsumme sinut Varpaisjärven seurakunnan järjestämään rippikouluun!

RIPPIKOULUT VUONNA 2019-2020
Varpaisjärven seurakunnassa järjestetään vuonna 2019-2020 yksi leirimuotoinen rippikoulu.
Rippikoulu koostuu seurakuntayhteysjaksosta, joka käydään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana,
sekä intensiivijaksosta.
Rippikoulun seurakuntayhteysjakso sisältää yhteisiä kokoontumisia, konsertin sekä retken.
Lisätietoa rippikoulun tärkeistä päivämääristä löydät erillisestä liitteestä.
Intensiivijaksolla tarkoitetaan rippileiriä, joka pidetään su 12.7– la 18.7.2020 Hirsikankaan
leirikeskuksessa Sukevalla. Konfirmaatioharjoitukset ovat heti leirin jälkeen. Konfirmaatiota vietetään Varpaisjärven Pyhän Mikaelin kirkossa su 26.7.2020 klo 10.00.
Jos et jostakin syystä voi osallistua leirimuotoiseen rippikouluun, niin tarjolla on myös Lapinlahden seurakunnan päivärippikoulu Lapinlahdella Väärnin leirikeskuksessa hiihtolomaviikolla
su 1.3.- pe 6.3.2020 (konfirmaatio su 8.3.2020 klo 10.00). Päivärippikoulun käyvälle nuorelle
on suositeltavaa, että hän osallistuu myös Lapinlahden seurakunnan järjestämään seurakuntayhteysjaksoon. Kyyditys päivärippikoulun seurakuntayhteysjakson kokoontumisiin sekä intensiivijaksolle on järjestettävä omakustanteisesti. Lisätietoa päivärippikoulusta saat osoitteesta:
www.lapinlahdenseurakunta.fi. tai allekirjoittaneelta! Päivärippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu Lapinlahden seurakunnan nettisivujen kautta.
ILMOITTAUTUMINEN JA ENSIMMÄISET LÄSNÄOLOT
Voit ilmoittautua Varpaisjärven seurakunnan järjestämään rippikouluun seurakunnan nettisivuilla
osoitteessa: www.varpaisjarvenseurakunta.fi. HUOM! Sinun tulee täyttää ilmoittautumislomake, vaikka kävisitkin rippikoulusi muualla kuin Varpaisjärven seurakunnassa (esim. järjestöt ja
herätysliikkeet. Ei koske päivärippikoulua!). Lue netin ilmoittautumislomake huolellisesti ja täytä
se yhdessä vanhempiesi kanssa. Ilmoittautuminen on mahdollista 3.10.2019 saakka. Jos et
jostain syystä voi ilmoittautua verkossa, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!


Rippikoulu 2019-2020

Jos ilmoittaudut Varpaisjärven seurakunnan rippikouluun niin muista, että rippikoulu alkaa
rippikoululaisten ja huoltajien (sekä koko perheen) yhteisellä riparistartilla Varpaisjärven
kirkossa sunnuntaina 6.10. klo 10.00. Messun jälkeen pidetään rippikoulun infotilaisuus
kirkossa, jonka jälkeen on rippikoululaisten, perheiden ja huoltajien ruokailu seurakuntatalolla. Infotilaisuus ja ruokailu päättyvät noin klo 12.30. Rippikoululaisten osalta päivä jatkuu
kirkkoontutustumisen merkeissä klo 14.30 saakka.

RIPPILEIRIN HINTA VUONNA 2019-2020
Rippileirin hinta vuonna 2019-2020 on 17,50€/ leiripäivä, eli 122,50€/leiri. Maksusta tulee
lasku maksajalle postitse touko-kesäkuussa 2020. Leirimaksulla katetaan ruokailusta ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Opetus on ilmaista. Päivärippikoulu on ilmainen. Maksuhuojennusta
koskevissa asioissa voi olla yhteydessä kirkkoherra Timo Vainikaiseen puh. 050 331 1441.

TIEDONKULKU, LEIRIKIRJEET JA KORVAUSTEHTÄVÄT
Tämä kutsukirje on rippikouluun liittyvä ainoa postitse saapuva infokirje. Jatkossa kaikki tiedonkulku tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä kirjattuun 1.huoltajan sekä rippikoululaisen
puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen sekä seurakunnan nettisivujen kautta.
Kaikki rippikoulun materiaalit löytyvät nettisivuilta. Tuleviin retkiin ja leireihin liittyvät infokirjeet julkaistaan nettisivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli rippikoululainen
on estynyt pääsemään rippikoulun kokoontumiseen esimerkiksi sairastumisen vuoksi, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa siitä allekirjoittaneelle. Korvaustehtävät julkaistaan seurakunnan nettisivuilla viimeistään kaksi viikkoa kokoontumisen jälkeen. Korvaustehtävällä korvattavien kokoontumisten suositeltu määrä on korkeintaan kaksi. Korvaustehtävien tulostaminen sekä palauttaminen ovat rippikoululaisen ja huoltajan vastuulla.

Rippikoulu on ilon koulu!
Sydämellisesti tervetuloa mukaan sellaisena kuin olet!
Lisätietoa:
Nuorisotyönohjaaja
Meiju Saastamoinen
p. 044 733 5266
meiju.saastamoinen@evl.fi
www.varpaisjarvenseurakunta.fi

