Vesilahden seurakunnan rippikoulut 2021
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+ itsenäinen kotiseurakuntaan tutustuminen riparikortin merkintöjen
mukaisesti 30.4. mennessä.

Moikka, rippikoululainen!
Rippikouluryhmät on nyt jaettu ja olet päässyt:
Talvileirille / Päivärippikouluun / Kesä I -leirille / Kesä II -leirille
tai
käyt rippikoulusi muualla.

Rippikouluryhmien kokoaminen vaati jälleen paljon pohdintaa.
Mikäli olet tyytymätön ryhmääsi, voit olla yhteyksissä Varpuun
ke 11.11. mennessä. Siirtoa voi hakea Kesä II -riparille tai
päiväriparille.
Rippikoulumaksu leiriripareille on 135 € ja päivärippikouluun
45 €. Tämä sisältää bussikuljetukset, täysihoidon, opetuksen ja
oppimateriaalit. Lasku tulee postissa hieman ennen lähijaksoa.
Rippikoulumaksuihin voi pyytää kirkkoherralta alennusta tai
vapautusta taloudellisin perustein.

Talvileirillä laskettelu ei sisälly rippikoulumaksuun, vaan se
maksetaan leirimaksun lisäksi. Lasketteluun on varattu aikaa
kolmena päivänä kolme tuntia kerrallaan. Lisätietoja hinnoista saa
Sappeen nettisivuilta tai 21.1. talviriparin vanhempainillassa.
(Huom! Mikäli olette kiinnostuneita Sappeen kausikortista,
kannattaa kausikortti ostaa alennushintaan jo syksyllä.) Laskettelu
ei ole pakollista eli leiriläinen saa valita myös murtomaahiihtoa,
luistelua, pulkkamäen tai muuta toimintaa.

Mistä liikkeelle?

Talviriparin sekä Kesä I ja II -riparien ensimmäinen tapaaminen on
lauantaina 28.11. klo 12–15 Vesilahden kirkossa.
Voit alkaa kerätä riparikortin merkintöjä vaikka heti. Mikäli et ole
vielä saanut riparikorttia, ota yhteyttä Varpuun.
Joulunajan jumalanpalveluksen voit käydä 29.11.–6.1.
välisenä aikana. Muut käynnit voivat olla mitä tahansa
seurakunnan tilaisuuksia, jotka eivät ole jumalanpalveluksia.
Tavoitteena on hakea merkintöjä mahdollisimman monipuolisesti
eli tutustua seurakunnan eri toimintamuotoihin. Pääpaino
tutustumisessa on omassa seurakunnassa, mutta toki voit
merkinnän pyytää vaikka muualla käydystä joulukirkosta tai
kastetilaisuudesta. Pyydä silloin korttiin myös seurakunnan nimi.
Riparikortti palautetaan/näytetään täytenä viimeistään 30.4.2021
eli vappuun mennessä. Riparitaulukossa olevista tapahtumista ei
saa merkintää korttiin.
Uusi Alku -tapahtuma pe 9.1.2021 järjestetään
poikkeuksellisesti etänä. Tapahtumaan osallistumisen tarkoitus on
rippikoulussa ollut gospelmusiikkiin ja kristityille nuorille
suunnattuun tapahtumaan tutustuminen. Rippikouluvuonna
2020–2021 Vesilahden seurakunnan rippikoululaiset korvaavat
Uusi alku -tapahtumassa vierailun yhdellä seuraavista
vaihtoehdoista:

1) KLS:n konserttiin osallistuminen Vesilahden kirkossa
pe 13.11. klo 19 (muista ilmoittautua riparin vetäjälle ennen ja
jälkeen konsertin!)
2) Uusi alku -tapahtuman livestriimin seuraaminen porukalla la
9.1. n. klo 18–21 nuorisotila Nurkalla
3) Uusi alku -tapahtuman livestriimin seuraaminen kotona la
9.1. n. klo 18–21 sekä täydentävä tehtävä, jolla rippikoululainen
osoittaa seuranneensa striimiä
4) Jos mikään näistä ei sovi, ota yhteyttä Varpuun

Muualla rippikoulunsa käyvät

Muualla rippikoulunsa käyvät suorittavat Uusi Alku
-tapahtumaan osallistumisen muiden rippikoululaisten tapaan
yhdellä yllä mainituista vaihtoehdoista, osallistuvat omaan
lähipäivään pe 9.4.2021 klo 17–19.30 sekä täyttävät
riparikortin, jollei rippikoulustasi toisin opasteta. Varpu kirjoittaa
rippikoulun järjestäjille selvityksen jaksosta, mikäli rippikoulusi
sellaista vaatii. Raamatun ja virsikirjan saat muualla riparinsa
käyvien lähipäivästä pe 9.4.2021. Jos tarvitset ne jo aiemmin, ole
yhteyksissä Varpuun.

Vanhemmille

Järjestämme rippikoulukohtaiset vanhempainillat ennen
lähijaksoja. Silloin pystymme keskittymään juuri kyseisen
rippikoulun erityispiirteisiin. Rippikoululaiset eivät osallistu
vanhempainiltoihin. Sen sijaan vanhempien läsnäolo on erittäin
tarpeellista ja toivottavaa. Vanhempainiltojen ajankohdat löytyvät
rippikoulutaulukosta.
Kaikkiin mieleen nouseviin kysymyksiin pyritään löytämään
vastaus, joten ota rohkeasti yhteyttä.
Iloisin terveisin
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