Asikkalan seurakunta

Hei, sinä rippikouluun vuodelle 2020 kutsuttu nuori!

Toivotan sinut sydämellisesti tervetulleeksi Asikkalan seurakunnan
järjestämään rippikouluun vuodelle 2020. Rippikoulu on ainutlaatuinen
mahdollisuus elämässäsi tutustua seurakunnan toimintaan ja jakaa monia
hienoja kokemuksia ikäistesi kanssa, kuten sukupolvet ennen sinua. Asikkalan
seurakunnan nuortentoiminta on paljon puhuttua ja pidettyä ja toivomme,
että saamme jakaa tulevan vuoden elämykset myös sinun kanssasi.
Vuonna 2020 rippikoulu tullaan järjestämään kolmena leirimuotoisena
rippikouluna, sekä iltapäivärippikouluna. Leireillä on 93€ osallistumismaksu,
mutta seurakuntaan kuulumattomille ja ulkopaikkakuntalaisille hinta on 124€.
Lisäksi kaikkiin rippikouluihin kuuluu ennen varsinaista leiriä opetuspäiviä,
jolloin tutustutaan seurakunnan toimintaan ja työaloihin.
Tämän kirjeen mukana tulee lomake. Lomakkeeseen merkitään mieluisin
ryhmävaihtoehto, joihin rippikouluun tuleva nuori haluaa ilmoittautua.
Ryhmävaihtoehdolle tulee liittää myös perustelut siitä, miksi juuri kyseinen
rippileiri olisi mieluisin. Mikäli haluaa mennä rippikouluun kaverinsa kanssa,
kannattaa kaverin nimi merkitä perusteluihin, niin yritämme parhaamme
mukaan sijoittaa ihmiset haluttuihin ryhmiin. Lomake palautetaan
seurakunnan postilaatikkoon, osoitteeseen Rusthollintie 4, 17200, Vääksy,
viimeistään 25.10.2019.
Rippikoulut alkavat yhteisellä messulla Asikkalan kirkossa tuomiosunnuntaina
24.11.2019 klo 10. Tilaisuuteen kutsutaan myös vanhemmat. Paikan päällä
annetaan riparipassit, sekä ohjeita rippikoulun suorittamiseen. Rippikoululaisia
vanhempineen pyydetään saapumaan paikan päälle 15 minuuttia ennen
jumalanpalveluksen alkua!
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Rippikouluryhmät 2020

Kesän I-rippileiri: leirijakso 5.6.–11.6.2020 leirikeskus Kinismajalla. Konfirmaatio
14.6.2020 Asikkalan kirkossa klo 10.
Kesän II-rippileiri: leirijakso 26.6.–2.7.2020 leirikeskus Kinismajalla. Konfirmaatio
5.7.2020 Asikkalan kirkossa klo 10.
Kesän III-rippileiri: leirijakso 23.7.–29.7.2020 leirikeskus Kinismajalla.
Konfirmaatio 2.8.2020 Asikkalan kirkossa klo 10.
Iltapäivärippikoulu: kokoontuu joulu-toukokuun aikana pääsääntöisesti ke klo
15–17 Maijan kammarissa, Rusthollintie 4. Aikataulu tarkentuu ensimmäisessä
tapaamisessa 4.12.2019 Maijan kammarissa, Rusthollintie 4, Vääksy. Konfirmaatio
su 21.5.2020 klo 10 Asikkalan kirkossa.
Rippikoulun aloitusmessussa 24.11. saat lisätietoa siitä rippileiristä, jolle olet
ilmoittautunut, tai jolle sinut on mahdollisesti sijoitettu. Pyrimme lähtökohtaisesti
kunnioittamaan kaikkien toiveita leirivalinnan suhteen, mutta on syytä varautua
siihen mahdollisuuteen, että vasta toinen, tai kolmas vaihtoehto on se, jolle
pääsee mukaan. Jumalanpalveluksessa jaetaan tietoa ensimmäisistä
kokoontumiskerroista ensi vuoden puolella, sekä siitä, millaisella suorituksella
rippikouluun tullaan osallistumaan. Näemme siis ensimmäistä kertaa Asikkalan
kirkossa 24.11. klo 9.45!
Tervetuloa!
Lisätietoja: seurakuntapastori Sakari Similä, 044 7766 204, sakari.simila@evl.fi,
sekä nuorisotyönohjaaja Minna Ruini 044 7766209, minna.ruini@evl.fi
Kappalainen Anja Saraja 044 7766203 anja.saraja@evl.fi
Diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi 044 7766 206 paivi.salojarvi@evl.fi
Jumalan siunausta toivottaen
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