Tervehdys Viron riparilainen ja huoltajat
Onpa mukavaa olla aloittamassa uutta rippikouluvuotta kanssanne. Riparin alku
on jo lähellä ja onneksi näyttää siltä, että riparitapaamiset voidaan järjestää
suunnitelmien mukaisesti.
Meitä on mukavan kokoinen porukka 29 leiriläistä, kevään mittaan
joukkoomme liittyy muutama isonen ja pari apuria. Leirille saattaa tulla myös
osallistujia ystävyysseurakunnastamme Tallinnasta. Hieno mahdollisuus
tutustua toisiimme, löytää ehkä uusia ystäviä ja pohtia elämää.
Haluamme olla mahdollistamassa riparia, joka on nuorilähtöinen. Teemat, joita
riparilla käsitellään ovat niitä, jotka liittyvät teidän elämäänne. Niinpä tulemme
kevään aikana kysymään, mitä teemoja toivoisit käsiteltävän riparin aikana.
Tätä voisi olla hyvä miettiä jo etukäteen.
Tässä meidän ryhmämme aikataulut:
Laita kaikki tapaamiset heti kalenteriisi, ne ovat olennainen osa riparia. Jos
jostain pakottavasta syystä et pääse johonkin tapaamiseen niin toivomme, että
ilmoitat siitä meille, niin järjestämme sitten sopivaa korvaushommaa.
1. Ti 1.2. klo 17-18.30. Ensimmäinen tapaaminen Ylöjärven kirkossa.
tutustumista, ryhmäytymistä. Mistä riparissa on kyse.
Mitä odotuksia riparilta
2. La 12.3. Klo 11.30-15.15 Riparipäivä meidän ryhmä kokoontuu Ylöjärven
kirkossa
Tutustumista srk:n eri toimintoihin.
4. Su 3.4. klo 9.45-12 Messu Ylöjärven kirkossa ja hetki seuriksella
5. Pe 22.4. klo 17-20 Tapaaminen Kellarilla + osallistuminen nuorteniltaan
Mistä haluan että leirillä jutellaan, kerätään aiheet.
6. Su 22.5. klo 18-20 Messu Ylöjärven kirkossa + hetki seuriksella
7. Ma 4.7. klo 16-18.30 Tapaaminen Ylöjärven kirkossa
Vanhemmat mukaan klo 17.30 nuorten valmistelemaan messuun ja
vanhempainiltaan
8. Leiri 6.-13.7.

Konfirmaatio 17.7. Kurun kirkossa klo 13.00
Nuoret paikalle klo 12. Konfirmaatio kestää n 1,5 tuntia.
Jos koronapandemia aiheuttaa muutoksia aikatauluihin tai toteutustapoihin, niin
ilmoitamme niistä heti, kun se on mahdollista.
Varustelistan leiriä varten ja matkustusaikataulut saat vielä myöhemmin.
Tarkista ajoissa, että sinulla on voimassa oleva passi tai kuvallinen
henkilöllisyystodistus (ajokortti ei kelpaa).
Jos jäit miettimään jotain tai muuten haluat kysyä tai kommentoida jotain, niin
ota meihin yhteyttä!
Tämä leirikirje löytyy myös kellarille.net sivustolta viron riparin sivulta.
Tervetuloa mukaan, tehdään riparista yhdessä ikimuistoinen aika!
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