Rippikoulu alkaa!
Parhain rippikoululainen,
Sinut on valittu Kemin seurakunnan 1. rippikouluryhmään. Tervetuloa remmiin!
Yhteinen rippikoulu ja tiemme kohti kesän leiriä ja konfirmaatiojuhlaa alkaa
aloitustapaamisella tiistaina 10.12.2019 kello 17-18 Nuorisotilalla eli Nuokulla,
Sankarikatu 18 ja toinen kerros. Vanhemmat kutsumme mukaan samana päivänä kello
18-18.30 vanhempain varttiin.
Rippikoulu on ainutlaatuinen vaihe elämässä, joka ei unohdu. Pureudumme rippikoulussa
elämään, uskoon ja Raamattuun. Saamme ihmetellä tätä kaikkea yhdessä!
Rippikoulu on sinun oma juttusi, mutta myös koko perheesi ja läheisesi kulkevat mukana.
Muistathan näyttää tämän kirjeen huoltajillesi ja jatkossakin pitää heitä ajan tasalla.
Kotiväelle on omat iltansa, mutta varsinkin jumalanpalveluksiin ovat kutsuttuina kaikki.
Tämä on myös tärkeää muistaa:
1) Jos et pääse mukaan aloitustapaamiseen tai muihin yhteisiin kokoontumisiin matkan
varrella, niin sinun täytyy ilmoittaa siitä Virpille tai leirin papille (tekstiviesti kelpaa
hyvin) ja käydä korvaamassa toisessa ryhmässä tai sopia muusta korvaavuudesta.
2) Loppuvuoden ohjelma on selvillä, mutta kevään ohjelma on alustava ja se tulee vielä
täydentymään ja täsmentymään. Leirin pappi tulee vaihtumaan lennosta tammihelmikuun taitteessa, mutta meno jatkuu yhtä timanttisena!

Ystävällisin terveisin, rippikoulutiimistä Virpi ja Leea

Kääntöpuolella löydät ohjelman ja yhteystiedot!

1. rippikouluryhmän alustava ohjelma,
tulee vielä täydentymään ja täsmentymään!

syksy 2019
Ti 10.12. klo 17-18.00 Nuokku
Ti 10.12 klo 18.00-18.30 Nuokku
Ke 11.12. klo 18-19.00 Kemin Kirkko
joululaulut

Aloitustapaaminen
Vanhempain vartti
Nuorten kauneimmat

kevät ja kesä 2020
Ke 15.1. klo 17-18.30

Kemin kirkko

La 18.1. klo 9.00-17.00

Saarenotta

Kotikirkko tutuksi, jumis- ja
urkuopetusta
Leiripäivä

Kevätjaksolla myös tulossa
Nuokku-vierailu, ehtoollisopetusta, jumalanpalveluskäyntejä mm. pääsiäisen aikaan,
hautausmaakäynti, vanhempienilta, leiri-info
Ma-La 1.–6.6.2020
Su 7.6.2020 klo 10.00

Saarenotta
Kemin Kirkko

Kesän leirijakso
Konfirmaatio

Tärkeitä osoitteita:
Kemin kirkko, Kirkkopuistokatu 9
Kemin seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11
Nuorisotila ”Nuokku”, Sankarikatu 18
Saarenottan Leiri- ja kurssikeskus, Sotisaarentie 130
Paattionlehdon kappeli, Tornionkatu 81
Peurasaaren kappeli, Ouluntie 3

Yhteystiedot:
nuorisotyönohjaaja,
Virpi Ahonen
040 773 8828
virpi.ahonen@evl.fi

rippikoulun pappi,
31.1.2020 asti
Leea Vahtera
040 687 6477
leea.vahtera@evl.fi

1.2.2020 eteenpäin
Atte Tolonen
040 162 8544
atte.tolonen@evl.fi

