RIPPIKOULU ALKAA
Sunnuntaina 12.11. klo 10 messulla Toholammin kirkossa, jonka jälkeen
jatkuu kirkossa aloitustilaisuutena!
Hei nuori & vanhemmat,
Kuulut siihen ikäluokkaan, joka on kutsuttu aloittamaan rippikoulua tänä syksynä. Kaikki lähtee käyntiin
siitä, että saavut yhdessä vanhempiesi/huoltajiesi kanssa messuun ja sen jälkeen rippikoulun
aloitustilaisuuteen. Ilmoittautuminen rippikouluun VIIMEISTÄÄN lauantaina 10.11. klo 20.00
mennessä. Ilmoittautuminen alkaa heti kirjeen saavuttua!
Rippikouluvuosi alkaa Su 11.11. klo 10 messulla ja sen jälkeen aloitustilaisuudella Toholammin kirkossa.
Rippikoulun aloitustilaisuudessa kerromme rippikoulusta ja sen toteutuksesta seurakunnassamme.
Tilaisuudessa saa myös tukea netti-ilmoittautumiseen. Lopulliset rippikouluryhmät selviävät marraskuun
loppupuolella. Aloitukseen osallistuvat kaikki rippikoulunsa vuonna 2019 käyvät nuoret!
Kirjeen kääntöpuolella on ilmoittautumislinkki. Kirjoita linkin osoite Internet-selaimesi osoitekenttään,
paina Enter ja täytä avautuva lomake huolellisesti yhdessä vanhempasi kanssa. Muista laittaa
leiritoivomusjärjestys (1-2). Otamme leiritoivomukset huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jos sinulla on
jokin syy toivoa jotain tiettyä leiriä tai tiedät, että et pääse jollekin leirille, niin kirjoita perustelut toiveellesi
sille varattuun laatikkoon.
Ennakkopäiviä on yksi kaikille yhteinen ja yksi ryhmäkohtainen.
-

Lähipäivä kaikille rippikoululaisille: la 16.3.2019 klo 10-15 Sykäräisen kappelissa.

-

I-leirin lähipäivä la 6.4.2019 klo 10-15 Lestijärven seurakuntakodilla

-

II-leirin lähipäivä la 4.5.2019 klo 10-15 Toholammin seurakuntakodissa.

Leirijaksot järjestetään kesällä 2018 Hongiston leirikeskuksessa.
-

I-leiri: Ke 5.6.2019 klo 10.00 – Ti 11.6.2019 klo 12.30

-

II-leiri: Ke 3.7.2019 klo 10.00 – Ti 9.7.2019 klo 12.30

Konfirmaatiot järjestetään kesällä 2018 seuraavasti
-

I-leirin konfirmaatio Su 16.6.2019 klo 10.00 Lestijärven kirkossa

-

II-leirin konfirmaatio Su 14.7.2019 klo 10.00 Toholammin kirkossa

Muualla rippikoulunsa käyvät ilmoittautuvat ja tutustuvat seurakuntaan normaalisti muiden mukana!
Otathan yhteyttä, jos rippikoulun käyntiisi liittyy jotain kysyttävää.
Nuorisotyönohjaaja Jani Heinineva 044-769 7172, jani.heinineva@evl.fi
Kappalainen Osmo Leppänen 044-081 8313, osmo.leppanenvl.fi
Nähdään sitten Su 11.11. klo 10.00 Toholammin kirkossa !

Ilmoittautuminen:
www.toholamminseurakunta.fi/155-rippikouluilmoittautuminen
Lisäinfoa:
www.toholamminseurakunta.fi/69-rippikoulu
RIPPIKOULUILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖISESTI
1) Täytä KAIKKI lomakkeen kohdat tarkoilla tiedoilla!


Katuosoitteet ja nimitiedot kokonaisina

2) Tee leirivalinnat huolella ja perustele!


Muista nimetä kaveri, jonka kanssa haluat leirille, mikäli sellainen toive on.



Kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, joten valitse KAIKKI leirit, minne voit osallistua tarvittaessa.

3) Muista ILMOITTAUTUMISTUNNISTE!

ILMOITTAUTUMISTUNNISTEEN LUOMINEN

Ilmoittautumistunniste muodostuu sukupuolesta, syntymäajasta ja nimikirjaimista.
Esim.
(Poika)
Jaakko Matias Uusimäki
14. marraskuuta 1997
 P141197JMU
(Tyttö)
Unelma Sirpa-Leena Surunen
3. helmikuuta 2001
 T030201USLS
Tuosta varmaan saa selvän kyllä jokainen.
Eli sukupuolitunnus, syntymäaika ja nimikirjaimet (kaikki).
Helppoa!
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