Tervetuloa rippikouluun!
Pääsiäisrippikoulu
(yhdessä Keravan ja Tuusulan seurakuntien kanssa)
Leirijaksot 1.-3.3.2019 ja 18-22.4.2019 Mäntsälä
Konfirmaatio to 30.5.2019 klo 14 Tuusulan kirkossa
Rippikoulusi ohjaajina ovat
Ei vielä tiedossa
ohjaaja
Järvenpään seurakunta

Johanna Pajuniemi
nuorisotyönohjaaja
Tuusulan seurakunta

Samuli Koivuranta
pappi
Keravan seurakunta

Ensimmäinen tapaaminen on ke 16.1. klo 17-18.30 Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34.
Rippikoulusi kevään tapaamiset:
Mikä?
1. tapaaminen

Milloin?
ke 16.1. klo 17-18.30

Messu

su 27.1. klo 10-11.30
(kokoontuminen 9.45)
to 14.2 klo 18-19.30

Nuorten ja vanhempien
yhteinen ilta

Missä?
Tuusula
Tuusulan seurakuntakeskus,
Rykmentintie 34,
(tila ”Pohjantähti” )
Järvenpään kirkko (Kirkkotie 1)
Järvenpää, Vanhankirkon Sali
Kirkkotie 2

Leirijakso 1

Pe 1.3.-su 3.3

Vihti, Nuottakodon leirikeskus

Betonimessu

ti 5.3. klo 17.45-19.30

Järvenpään kirkko (Kirkkotie 1)

Leirijakso 2
Nuortenilta

to 18.4-ma 22.4.
pe 26.4. klo 19-21

Gospelkonsertti

la 4.5. klo 14-15.30

Messu

su 5.5 klo 10-11.30
(paikalla 19.45.)
ke 29.5. klo 17-18.30
to 30.5. klo 14-15.30
(paikalle klo 12)

Vihti, Nuottakodon leirikeskus
Järvenpään seurakunnan
nuortentila, Kirkonkulma (Kirkkotie 6)
Kerava,
Sompion koulu, Aleksis Kiven tie 18
Järvenpään kirkko (Kirkkotie 1)
(osallistuminen ehtoolliselle)
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34
Tuusulan kirkko, Kirkkotie 34

Konfirmaatioharjoitukset
Konfirmaatio

Käyt rippikoulun vain kerran elämässä, joten edellytämme läsnäoloasi kaikissa ryhmäsi
kokoontumisissa. Sairastumista ei kukaan voi ennakoida, mutta esimerkiksi harrastustoiminta ei
ole yksin pätevä syy jäädä pois tapaamisista. Ole oman ryhmän ohjaajiisi yhteydessä, mikäli
asiasta on kysyttävää.
käännä ->

Vanhemmille/huoltajille tiedoksi:






Konfirmaatioon kuuluu nuorten siunaaminen. Kutsumme yhden nuoren kummeista
avustamaan siunaamisessa.
Jos kummi ei pääse paikalle, joku muu nuorelle läheinen ihminen voi olla hänen tilallaan.
Miettikää yhdessä nuorenne kanssa jo valmiiksi, kenet kutsutte tähän kunniatehtävään.
Mikäli nuorta ei ole kastettu tai hän ei kuulu kirkkoon, Järvenpään seurakunnan
rippikoulupappi James Coxin kanssa voi sopia tutustumisjakson aikana kirkkoon
liittymisestä ja sopia perheen kanssa yhdessä kastetilaisuudesta.
Taloustoimisto lähettää laskun rippikoulusta ennen leirijaksoa. Maksuvapautusta tai lisää
maksuaikaa voi anoa lomakkeella, joita on saatavissa Järvenpään seurakunnan
kirkkoherranvirastosta tai tulostettavissa netistä
www.jarvenpaanseurakunta.fi/osallistu/rippikoulu

Toivomme, että riparistasi tulee sinulle hyvä kokemus, josta jää monia mukavia muistoja. Avoin
mieli luo hyvän pohjan onnistuneelle riparille.
Soita tai laita sähköpostia, jos on kysyttävää!
Soita tai laita sähköpostia, jos on kysyttävää!
Koska kyseessä on kolmen seurakunnan yhteinen rippikoulu, pyydämme olemaan yhteydessä
ensisijaisesti Järvenpään seurakunnan työntekijään tai rippikoulupastori Jamesiin.

Iloisiin tapaamisiin, leiriohjaajiesi puolesta
James Cox
Järvenpään seurakunnan rippikoulupappi
james.cox@evl.fi / 050 435 6932

