TAMMIKUUSSA 2022

LEMPSU 4
TERVETULOA RIPARILLE!

RIPARISI LÄHESTYY LEMPSU 4 ALKAA
Riparisi lähestyy! Ripari jää

Ensitapaamisesta lähtien

mieleen ikimuistoisena

otamme selvää toistemme

kokemuksena; nuotio, laulu,

ajatuksista,

yhteiset hetket,

opimme itsestämme ja

oppitunnit ja pelailu

tutustumme Jumalaan.

saattavat hyvinkin

Riparielämään kuuluu

muodostaa sinulle elinikäisiä

työnteko eli opiskelu sekä

ystävyyssuhteita :)

hauskanpito hyvässä

Olet lähdössä Lempsu 4:lle

hengessä. Hyppää mukaan

Ylöjärvelle rippikouluun ja

heti alusta alkaen omana

edessäsi on varmasti

itsenäsi rakentamaan hyvää

mieleenpainuva

ryhmää!

kokemus.
Matkalle kanssasi on lähdössä 38 leiriläistä, huippujoukko isosia ja
apureita sekä vetäjätiimi Sanna, Esa, Heidi-Maria, Viljami sekä yksi
varhaiskasvatuksen ohjaaja.

LAITA
KALENTERIIN
LEIRIN PÄIVÄT
8.-14.7. JA
KONFIRMAATIO 17.7.

TAMMIKUUSSA 2022

RIPARIN
PELISÄÄNTÖJÄ
Ripari koostuu kevään tapaamisista
ja kotitehtävistä sekä kesän
leirijaksosta.
Jos sairastut tai joudut olemaan

Ripari on vain kerran

viimeistään leirijaksolla, mutta

elämässä. Anna sille aikaasi

on hyvä aloittaa asennoituminen

ja aseta se menoissasi

jo nyt.

etusijalle.
Jotta sinä nuorena jaksat

Koko rippikoulusi aikana

riparilla ja muutenkin, on

toiveemme on, että sinulla

syötävä riittävästi ja yöllä on

olisi hyvä olla. Siksi toivomme

nukuttava riittävästi. Tämä

hyvää yhteispeliä ja

tulee ajankohtaiseksi

keskustelua välillämme.

poissa tapaamisesta – ilmoita siitä
Sannalle whatsappilla tai tekstarilla.
Huoltajien kanssa toivomme
yhteistyötä ja tiedonkulkua riparin
onnistumiseksi.

KAIKISSA
ASIOISSA VOIT
OLLA
YHTEYDESSÄ:
SANNA LEIJO,
NUORISOTYÖNOHJAAJA
044 7868 062
ESA JÄRNVALL,
SEURAKUNTAPASTORI
044 7868 006
Haluamme, että sinulla on hyvä olla
riparilla. Ota rphkeasti yhteyttä
mieltäsi askarruttavissa asioissa.
Kaikki keskustelumme ovat
luottamuksellisia!

Sinä olet ihme, suuri
ihme. Ps. 139
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KEVÄÄN
TAPAAMISET
2. MESSU SU 20.2.

4. RIPARINUORTSI PE 29.4.

klo 10-11

klo 17-19.30

YLÖJÄRVEN KIRKOSSA

KELLARI (Mikkolantie 1-3)

On hyvä huomioida, että

Osallistumme

Kokoonnumme Kellarille ja

koronatilanteesta johtuen

jumalanpalvelukseen, joka

osallistumme nuorteniltaan.

live-tapaamiset saattavat

järjestetään

vaihtua etäyhteyksiin, mutta

Laskiaistempauksen

5. BÄNDIMESSU JA

tiedotamme muutoksista, jos

yhteydessä. Tule kirkkoon klo

TAPAAMINEN SU 22.5. klo 17-

niitä tulee.

9.45!

19

LEMPSU 4

SEURIS JA YLÖJÄRVEN KIRKKO
1.EKA TAPAAMINEN TO 27.1.

3. RIPARIPÄIVÄ LA 12.3.

Aloitamme yhteisellä

klo 17.30-19

klo 11-15

tekemisellä klo 17 seuriksella,

YLÖJÄRVEN KIRKOSSA

SEURAKUNTAKESKUS

josta siirrymme klo 18

Et tarvitse mitään mukaasi,

Kaikille ryhmille yhteinen

Ylöjärven kirkkoon ja

riittää että saavut paikalle.

päivä, jonka aikana kierretään

osallistumme messuun.

seuriksen lähiympäristössä
erilaisilla toimintapisteillä.
6. TAPAAMINEN JA VANHEMPAINILTA TO 30.6. klo 18-19.30 YLÖJÄRVEN KIRKKO
Viimeiset infot leiristä ja nuorten yhdessä tekemä leirijumis. Mukana isoset ja apurit.

RYHMÄSI INFOT LÖYDÄT MYÖS
NETISTÄ
KELLARILLE.NET

OTA SEURANTAAN MYÖS
NUORISOTILA_KELLARI

KELLARI

