Lämpimästi tervetuloa Lohiranta 2 –riparille!
Leirijakso 13.-20.6.2022
Tästä kirjeestä löydät kaikki tärkeät tiedot riparistasi ja siihen liittyvistä tapaamisista.
Rippikouluun kuuluu useita tapaamisia leirijakson lisäksi. Jos et jostain hyvästä syystä pysty osallistumaan
johonkin tapaamiseen, ota ajoissa yhteys riparisi työntekijään ja sovi korvaamisesta.
Tapaamiset pidetään kolmessa eri paikassa: Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6), Malminkartanon
kappelilla (Vellikellonpolku 8) ja Klanulla (Klaneettitie 6-8 A, 4. kerros).
Mikäli emme koronarajoitusten takia voi tavata kasvokkain, tapaamme joko etänä (esim. Teamsin kautta)
tai siirrämme tapaamiset myöhempään ajankohtaan.
Rippikoululaisille:
Ti 19.4. klo 17-19 Startti-ilta Kannelmäen kirkolla.
Su 24.4. klo 10-15 Messu ja kotikirkkopäivä. Aloitamme Kannelmäen kirkolla.
To 9.6. klo 13-15 Ryhmäytyspäivä ja leiri-info Klanulla.
Ma 13. - Ma 20.6. Leiri Lohirannassa. Lisätietoa myöhemmin jaettavasta leirikirjeestä.
Ti 16.8. klo 18-21 Nuortenilta Malminkartanon kappelilla.
Pe 26.8. klo 17-18 Konfirmaatioharjoitukset Kannelmäen kirkolla
La 27.8. klo 11.30 Valokuvaus Kannelmäen kirkolla
La 27.8. klo 13 Konfirmaatio Kannelmäen kirkolla
Startti-illan ja konfirmaation välisenä aikana käy itsenäisesti kahdessa vapaavalintaisessa messussa eli
ehtoollisjumalanpalveluksessa. Nappaa messun jälkeen yhteisselfie papin kanssa ja lähetä/näytä se Karille
kuittaukseksi käynnistäsi. Saat tarkemmat ohjeet ekassa tapaamisessa.
Huoltajille:
Ti 24.5. klo 18-19.30 Vanhempainilta Klanulla (Klaneettitie 6-8 A, 4. krs)
La 27.8. klo 13 Konfirmaatio Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6)
Nettisivuiltamme kantsunurkka.fi löydät Lohiranta 2 –riparin oman sivun sekä tietoa muusta
toiminnastamme.
Huoltajallesi on lähetetty tietolomake, jossa kysytään riparin kannalta tärkeitä tietoja. Täyttäkää lomake
yhdessä ja palauttakaa se täytettynä ja allekirjoitettuna joko startti-iltaan tai vanhempainiltaan.
Tietolomake on tarkoitettu vain leirin ohjaajien käyttöön ja se tuhotaan leirin jälkeen.
Jos tämä kirje tai tietolomake syystä tai toisesta katoaa, voit käydä printtaamassa uuden nettisivuiltamme
kantsunurkka.fi, Lohiranta 2 –riparin omalta sivulta.
Riparin vastaava työntekijä on Kari. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole ensisijaisesti yhteydessä häneen.
Kari on kuitenkin isyysvapailla 14.3. asti, joten ennen sitä kannattaa olla yhteydessä Sallaan. Soitto,
WhatsApp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten.
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