Hei, rippikoululainen ja kotiväki!
Uusi Alku -minifestari Lempäälässä lähenee ja tässä seuraa tarkempia tietoja tapahtumasta.
Lopussa on tietoa myös alkuvuoden muista tapaamisista.

Lauantai 4.1. Uusi alku -reissun vaihtoehdot
LÄHTÖ - VAIHTOEHDOT

1.

Narvan kaupalta klo 11.30.

Reitti kulkee Koskenkylän kautta Lempäälään.
Kyytiin pääsee myös matkan varrelta.

PALUU - VAIHTOEHDOT

1. klo 18.00
Hakkarista kirkon kautta Narvaan.

! Rippikoululaisten pakollinen osuus Hakkarin
liikuntahallilla on klo 12–18.

2. Kirkon parkkipaikalta klo 11.30.

2. klo 22.00

Reitti kulkee kirkolta suoraan Lempäälään.
Kyytiin pääsee myös matkan varrelta.

Hakkarista kirkon kautta Narvaan.
Isosten kanssa olemme loppuun asti ja
rippikoululaisella on mahdollisuus jäädä
Hakkarin iltaohjelmaan.

! Illan ohjelmasta rippikoululainen saa
riparikorttiinsa muu käynti -merkinnän.
Koska vaihtoehtoja on, Merja tarvitsee mahdollisimman pian seuraavat tiedot jokaisen osalta:
MISTÄ TULET BUSSIIN JA KUMMALLA KYYDILLÄ PALAAT TAKAISIN
sekä tietysti tiedon, jos et ole lainkaan tapahtumaan osallistumassa.

Pyydän ilmoituksen myös niiltä, joiden kanssa olen aiheesta aiemmin puhunut, jotta saan kaikki
tiedot samaan listaan. Ilmoittaudu viimeistään 30.12. Ja ilmoittauduthan nimenomaan
verkkosivujen ilmoittautumislinkin kautta, jotta tiedot tulevat samaan paikkaan.
Ilmoittautumislinkki löytyy www.vesilahdenseurakunta.fi/nuorille/rippikoulu ja sieltä tarpeellinen
info 2019-2020 rippikoulukaudelle alta löydät linkin. Laitan linkin myös seurakunnan nuorten
tapahtumiin ja rippikoulujen whattsapp-ryhmiin.

Uusi alku –minifestareilla
Lempäälässä osallistumme Open stageen, päiväkonserttiin, messuun ja ruokailuun. Ohjelma löytyy
www.uusialku.fi. Voit halutessasi ottaa omia eväitä mukaan, koska ruokailu on vasta klo 17.30.
Hakkarista löytyy myös kahvila (vain käteinen). Poistuminen alueelta on kielletty tapahtuman

aikana. Rippikoululaiset liikkuvat Uudessa alussa ryhmissä, joita ohjaavat isoset. Ryhmät kootaan
tapahtuman aluksi nuorten toiveiden mukaan. Erityisruokavaliot ilmoitetaan ilmoittautumisten
mukaisesti. Päiväkonserttia varten voit napata mukaasi korvatulpat. Tapahtuma on laskettu
mukaan rippikoulun tuntimäärään. Jos et pääse paikalle, korvaavasta suorituksesta voi sopia
Merjan kanssa.

Talvirippikoululaiset
tapaavat ennakkopäivän merkeissä jo pe 3.1. seurakuntatalossa. Aloitamme klo 10.00 ja kotiin
lähdemme klo 16. Päivän aikana on tarjolla lounas ja päiväkahvi. Mukaan tarvitset rippikoulukortin
ja ulkoiluun sopivat vaatteet. Suurimman osan ajasta olemme sisällä, mutta vähän happea on hyvä
hakea porukallakin. Rippikoulukorteista varmistamme, että omaan seurakuntaan tutustuminen on
lähtenyt hyvin käyntiin. Ota mukaan myös kynä. Ennakkopäivän aikana tulee myös suorittaa
ensimmäinen ulkoläksy, joka on Pienoisevankeliumi. Se löytyy riparikortista ja Raamatusta
kohdasta Joh.3:16.

Palvelutehtävä
Riparikortista löytyy palvelutehtävä. Sen idea on osallistua seurakunnan toimintaan myös toimijan
eikä vain osallistujan näkökulmasta. Tänä vuonna on mahdollista tulla avuksi ainakin,
kukkakierrokselle 14.-18.12, vanhusten ulkoiluun terveyskeskukselle keväällä 12.1. 26.1. 9.2. jne
parillisten viikkojen sunnuntaina sekä messuun ja kirkkokahvituksiin. Monenlaista muuta on
luvassa keväälle. Ilmoittaudu tapahtumaan etukäteen sen vastuuhenkilölle. Kaikista
palvelutehtäviin liittyvistä asioista voi myös kysellä Merjalta.

P.S. Eilen seurakuntaamme on valittu uusi pappi, joka on mukana rippikoulutyössä siirella
panostuksella. Odotetaan yhdessä, että hän saapuu vuodenvaihteen jälkeen kuvioihin mukaan!

Kiva, että olet Sinä ja perheesi olette myös kanssamme tänä rippikouluvuonna! Hyvää
joulunodotusta,
Toivoo,
Viljasen Merja
p. 040 804 9111
merja.viljanen@evl.fi

