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KUTSU

Hei, rakas nuori ja kotijoukot
Uusi rippikouluvuosi 2018 lähestyy. Tämä kirje on lähetetty vuonna 2002 ja 2003
syntyneille seurakuntamme jäsenille, joilta puuttuu väestötiedoissa merkintä
rippikoulun käymisestä.
Rippikouluvaihtoehtomme sekä tietoa ilmoittautumisesta löydät kirjeen toiselta
puolelta. Kannelmäen seurakunnan päivärippikoulut ovat maksuttomia,
leiririppikoulumme maksavat 140 €. Teemme rippikouluyhteistyötä myös
naapuriseurakuntien kanssa.
Tervetuloa kuulemaan lisätietoa ja kyselemään rippikouluistamme Kannelmäen
kirkolle. Vanhaistentie 6:
RIPPIKOULUN INFOILLASSA TO 28.9. KLO 18 esitellään
rippikouluvaihtoehdot ja kerrotaan mm. miten kaverikoodia käytetään.
ENKELIEN SUNNUNTAINA 1.10. KLO 10 alkavan messun jälkeen
kirkkokahveilla voit esittää kysymyksiä rippikouluista papeille. Mukana Virpi
ja Konsta.
SU 8.10. KLO 10 ALKAVAN NUORISOTEEMAISEN MESSUN jälkeen
kirkkokahveilla on mukana jututettavana Lotta-pappi.
Toivottavasti nähdään kirkolla.
Siunausta syksyysi – ollaan yhteydessä!
Kannelmäen seurakunnan rippikoulutyö
Virpi Koskinen, kappalainen
virpi.koskinen@evl.fi
09 2340 3822, 050 380 1272
”Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle,
pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä.
Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta.” Sananl. 2:2–4

KAUPUNKIRIPPIKOULUT (maksuttomia)

Konfirmaation
tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin

Jouluinen cityripari ke 27.12.2017 – pe 5.1.2018,
Malminkartanon kappeli

Kannelmäen kirkossa kevät 2018

Cityripari hiihtolomalla Pitäjänmäessä
su 18.2. – pe 23.2., Pitäjänmäen kirkko.
Cityripari Meilahdessa ma 4. – ke 13.6.,
Meilahden kirkko (Huom. tämä maksaa 60 €)

Pitäjänmäen kirkossa kevät 2018

Kesäinen cityripari ma 30.7. – ma 6.8.
Malminkartanon kappeli

Meilahden kirkossa kesä 2018
Kannelmäen kirkossa syksy 2018

LEIRIRIPPIKOULUT (maksullisia 140 €)
Korpirauha (Siuntio) su 18. – su 25.2.2018

Meilahden kirkossa kevät 2018

Lohiranta (Lohja) ke 6. – ke 13.6.2018

Kannelmäen kirkossa kesä/syksy 2018

Porkkala (Kirkkonummi) ke 13. – ke 20.6.2018

Kannelmäen kirkossa kesä/syksy 2018

Heponiemi (Karjalohja) ma 2. – 9.7.2018

Kannelmäen kirkossa syksy 2018

Kellokoski (Tuusula) ke 11. – ke 18.7.2018

Kannelmäen kirkossa syksy 2018

Huikon kartano (Toivakka) ke 25.7. – ke 1.8.2018

Kannelmäen kirkossa syksy 2018

Ilmoittautumisaika on ma 2.10. klo 9 – ti 31.10.2017.
Ilmoittautumisohjeet ja -linkin löydät osoitteesta kantsunurkka.fi.
Tutustukaa vaihtoehtoihin rauhassa. Ennen ilmoittautumista lukekaa
huolellisesti ilmoittautumisohjeet sekä rippikoulujen ja leirien yleiset
säännöt. Olkaa huolellisia rippikoululaisten ja huoltajien tietojen kirjaamisessa.
Ilmoittautumisajan puitteissa jätetyt hakemukset ovat kaikki samanarvoisia,
eli ilmoittautumisella ei ole mikään kiire.
Tiedot rippikoulupaikoista lähetetään sähköpostitse marraskuun 2017 aikana.
Talven rippikoululaiset saavat riparikirjeen syksyllä ja muut keväällä 2018.

