Tervehdys sinä rippikouluikäinen nuori ja hyvä kotiväki!

16.9.2019

Koulut ovat pyörähtäneet käyntiin ja on jo aika suunnata katse vuoteen 2020 ja tulevaa rippikoulua kohti.
Tulevana vuonna Kontiolahden seurakunta järjestää kahdeksan rippikoulua. Hirvirannassa on yhteensä kuusi
rippileiriä, joista yksi on hiihtolomalla ja loput viisi kesällä. Yksi Hirvirannan rippileireistä on musiikki- ja
toimintapainotteinen. Yksi rippikoulu pidetään päiväkouluna. Lisäksi on vaellusrippikoulu, joka suuntautuu
Suomen Lappiin. Kaikkiin rippikouluihin kuuluu etukäteiskokoontumisia sekä osallistumista messuihin ja
muuhun srk:n toimintaan. Ne ovat osa 80 tunnin oppimäärää. Rippikoulut ovat ilmaisia Kontiolahden
seurakunnan jäsenille materiaalimaksua (10€) ja vaelluskoulun retkimaksua (90€) lukuun ottamatta.
Mikäli haluat vaellusrippikouluun, toivomme, että haluat katsomaan tuntureita ja olet valmis syömään
monipuolisesti (myös pastaa). Juuri puhjennut diabetes ja vakava allergia/sairaus ovat esteitä
vaellukselle lähtemiseen, koska niiden hoitoa emme pysty takaamaan eräolosuhteissa. Muuten
normaali kunto ja hyvä asenne riittävät. Ota yhteyttä Jaakkoon, jos jokin askarruttaa p. 0400-462420.
Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta, joka huipentuu
konfirmaatiojuhlaan (confirmare, lat. = vahvistaa). Rippikoulussa
käsitellään kristilliseen kasvuun ja elämiseen kuuluvia asioita ja
kysymyksiä. Rippikoulu antaa myös oikeuksia ja sen myötä vastuu
elämästä kasvaa.
Erityisrippikoulusta: Erityisrippikouluista kiinnostuneita
pyydetään olemaan suoraan yhteydessä kehitysvammaistyön
pastori Minna Snellmaniin p. 050-3877786,
minna.snellman@evl.fi
Aikataulu
Viikolla 38-39 esittelemme luokkakohtaisesti tulevan vuoden rippikouluja Kontiolahden koulussa.
Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu oheisella lomakkeella, joka tulee palauttaa viimeistään tiistaina
22.10.2019 klo 15.00 mennessä omalle uskonnonopettajalle tai kirkkoherranvirastoon (Keskuskatu 26)
tai postitse: Kontiolahden seurakunta / rippikoulutyö, Keskuskatu 26, 81100 KONTIOLAHTI. Voitte
perheen kesken pohtia, mitkä rippikoulut käyvät parhaiten aikatauluunne ja tehdä muutaman valinnan.
(Tehkää vähintään kolme valintaa.) Päivämääriin voi tulla pieniä muutoksia. Päivärippikouluun halutessasi
sinun tarvitsee laittaa vain yksi toive ilmoittautumislomakkeeseen.
Torstaina 14.11.2019 postitetaan rippikoulukirjeet kotiin. Kirjeestä selviää, mihin ryhmään nuorenne kuluu.
Oman ryhmän näkee kirkossa kolmantena adventtina.
Sunnuntaina 15.12.2019 on kolmas adventti ja silloin alkavat kaikki Kontiolahden seurakunnan
rippikoulut. Ensimmäinen kokoontuminen on Kontiolahden kirkossa. Kutsumme nuoret ja vanhemmat
yhdessä 15.12 klo 10.00 messuun. Heti messun jälkeen, noin klo 11.30 on yhteinen infotilaisuus kirkossa.
Mikään rippikoulu ei ole toista parempi, kaikki ovat ainutlaatuisia ja arvokkaita kokemuksia!
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