Tervehdys sinulle!

Nyt on tullut aika ilmoittautua vuoden 2018 rippikouluun Hirvensalmella.
Tässä kirjeessä on sinulle tietoa meidän rippikoulustamme.
Tänä vuonna teitä on pieni ikäryhmä, joten leiriosuus rippikoulusta on tarkoitus
pitää yhdessä Mäntyharjun seurakunnan kanssa Mäntyharjun Lankaniemessä.
Muu osa rippikoulua pidetään täällä Hirvensalmella ja myös oman porukan
konfirmaatio on Hirvensalmella.
Kirjeen mukana on ilmoittautumislomake, mikä lähetetään seurakuntaan
16.10.2017 mennessä.
Vuoden 2018 rippikoulu kulkee seuraavanlaisesti:
Rippikouluaika alkaa jo tänä syksynä. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on
marraskuussa. Talven ja kevään aikana on oppitunteja sekä osallistumista seurakunnan
toimintaan kuten jumalanpalveluksiin, oman kotikylän kinkereihin sekä
yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Kesällä on rippileiri.
Rippikoulu on sinulle muuten maksuton, paitsi rippileiristä peritään leirimaksu, jonka
kirkkoneuvosto päättää syksyllä. Taloudellisista syistä maksusta voi hakea vapautusta
kirkkoherra Jukka-Pekka Sepperiltä.
Pääosa rippikouluopetuksesta tapahtuu päiväopetuksena seurakuntakodilla
muutamana sunnuntaina talvikautena sekä leirijaksona Lankaniemen
leirikeskuksessa Mäntyharjulla 14.–20.7.2018.
Rippikoulun konfirmaatiomessu on sunnuntaina Hirvensalmella 22.7.2018 klo
10.00.
Saat rippikoulun asioita sisältävän seurakuntavihkon ensimmäisessä tapaamisessa:
Rippikoulun iltapäivässä torstaina 9.11.2017 klo 15.10 seurakuntakodilla..
Kevään 2018 osalta on tiedossa jo yhteisvastuun keräyspäivä 4.2.2018. Laita se
kalenteriisi muistiin. Silloin on klo 10.00 alkaen on messu kirkossa ja sen jälkeen
yhteisvastuuinfo seurakuntakodilla sekä keräys. Varaa aikaa n. klo 14.00 asti.
Voit kerätä myös kotikylältäsi infon jälkeen. Saat silloin mukaan lippaan tai
listan.
Lisää infoa saat ensimmäisessä tapaamisessa ja aina voit ottaa yhteyttä ja kysyä
lisää, jos et saanut kaikesta selvää.
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Kutsumme rippikoulun aikana myös vanhemmat koolle. Vanhempainiltaan tulee
kutsu nyt syksyllä ja vanhempia kutsutaan myös keräämään yhteisvastuukeräystä
nuortensa kanssa 4.2.2018. Rippikoulun talvijakso päättyy rippikoulupyhään
toukokuussa 2018, johon kutsutaan rippikoululaiset ja heidän vanhempansa. Messun
jälkeen on rippileiri-info.
Jos sinulle jäi kysyttävää, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. En aina pysty vastaamaan
puheluusi, mutta jätä viesti vastaajaan, niin otan yhteyttä myöhemmin.
Kirkkoherranvirastoon voi myös soittaa.
Muista täyttää ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat!
Tiedot ovat luottamuksellisia.
Muista myös allekirjoitukset ilmoittautumislomakkeeseen!

Terveisin Päivi Liukkonen
Hirvensalmen seurakunnan
seurakuntapastori

Päivi Liukkonen (p: 0400–143 691; sähköposti: paivi.liukkonen@evl.fi)
Muista kysyä: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

PIDÄ TALLESSA!

ILMOITTAUTUMISLOMAKE VUODEN 2018 RIPPIKOULUUN
Hirvensalmen seurakunta.
Nimi:________________________________________________
Henkilötunnus:______________________
Osoite:___________________________________________________________________
Postinumero:____________________Postitoimipaikka:____________________________
Oma puhelin ja sähköposti: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Huoltajien nimet ja osoite, jos se on eri kuin rippikoululaisen sekä puhelinnumerot:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Seurakunta, johon kuulut:___________________________________________________
Onko sinulla jokin ruokailurajoitus, sairaus tai lääkitys, joka vaikuttaa sinun rippikoulusi
käyntiin? Ilmoita myös muut asiat, jotka rippikoulun vetäjien olisi hyvä tietää. Tiedot ovat
luottamuksellisia. Voit jatkaa kääntöpuolelle.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Muistathan, että päihteet ja tupakointi ovat rippikoulussa ehdottomasti kiellettyjä.

_________________________________
Rippikoululaisen allekirjoitus

___________________________________________
Huoltajan/huoltajien allekirjoitus

Täytä kaikki kohdat huolellisesti!
Palauta lomake 16.10.2017 mennessä alla olevaan osoitteeseen postissa tai tuo se
kirkkoherranviraston oven vieressä olevaan postilaatikkoon (Papintie 1):
Päivi Liukkonen, Hirvensalmen seurakunta, PL 28, 52551 Hirvensalmi.
Opettajat: Päivi Liukkonen (0400–143691), Jukka-Pekka Sepperi (0400–143690)

