Liperin seurakunta

ILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2020 RIPPIKOULUUN
(palauta 24.10. mennessä Liperin yläkoulun kansliaan/opettajainhuoneeseen tai kirkkoherranvirastoon osoitteella:
Rippikoulutyö, Pappilantie 1, 83100 Liperi)

Sukunimi________________________________ Etunimi__________________________
Henkilötunnus____________A_______ Puhelinnumero____________________________
Osoite___________________________________________________________________
Koulu ja luokka____________________________________________________________
Seurakunta/rekisteri, johon kuulun_____________________________________________
Minut on kastettu kyllä___ ei____
Sairauteni, allergiani (myös ruoka), lääkitykset, oppimishäiriöt yms. tiedot______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Toiveeni rippikouluryhmästä:
Numeroi toivejärjestyksessä vähintään viisi ryhmää, 1=ensisijainen toive, 2=toissijainen toive jne. Kirjoita
perustelut 1.toiveellesi tarvittaessa paperin kääntöpuolelle. Toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon. Huom! Myöhässä ilmoittautuneet sijoitetaan siihen ryhmään, missä on vielä tilaa.

KAIKKI RIPPIKOULUT ALKAVAT YHTEISELLÄ JUMALANPALVELUKSELLA LIPERIN
KIRKOSSA 8.12.2019 KLO 9.30, JOLLOIN SAAT RIPARIPASSIN JA ON LYHYT INFO.
KOTIIN PÄÄSET N. KLO 11.45.
Talven RentoRipari 29.2. – 6.3.2020, opiskelupäivät 18.1 Kuoringan
leirikeskuksessa ja 19.1. Liperin kirkossa,
konfirmaatio 8.3.2020 klo 10 Liperin kirkossa.

90€

Päiväripari 4.-10.6.2020 Ylämyllyn srk-talolla, opiskelupäivät 22.2 Kuoringan
leirikeskuksessa ja 23.2. Liperin kirkossa ja
konfirmaatio 14.6.2020 klo 14 Liperin kirkossa.
30€
Viron ripari 21. – 29.6.2020, opiskelupäivät 15.2. Kuoringan leirikeskuksessa
ja 16.2. Liperin kirkossa, kesän opiskelupäivä Ylämyllyn srk-talolla ja
konfirmaatio 5.7 klo 10 Liperin kirkossa.
200€
ReipasRipari 2. – 8.6.2020, opiskelupäivät 25.1. Kuoringan leirikeskuksessa
ja 26.1. Liperin kirkossa ja konfirmaatio 14.6. klo 10 Liperin kirkossa.
90€
Kesän RentoRipari 16. – 22.6.2020, opiskelupäivät 8.2. Kuoringan
leirikeskuksessa ja 9.2. Liperin kirkossa ja konfirmaatio 28.6. klo 10 Liperin
kirkossa.
90€
ReippaampiRipari X (varaleiri) 22. - 28.7.2020, opiskelupäivät 22.2.
Kuoringan leirikeskuksessa ja 23.2. Liperin kirkossa ja konfirmaatio 2.8 klo 10
Liperin kirkossa.
90€
KÄÄNNÄ →

PERUSTELUT RIPPIKOULURYHMÄN VALINNALLE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Huoltajien nimet ja puhelinnumerot
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Huom! Jatkossa kaikki niin rippikouluryhmän valintaa kuin kaikki muukin
rippikoulua koskeva tiedotus tapahtuu sähköpostitse rippikoululaiselle ja hänen
huoltajalleen.
Rippikoululaisen s-posti:_______________________________________________________________
Huoltajan s-posti:__________________________________________________________
Rippikoululaisen kuva voi luvallani näkyä seurakunnan kotisivulla kyllä
ei
seurakunnan facebook-sivulla /instagramissa

kyllä
ei

Rippikoulun leirijaksolla rippikoululainen tarvitsee monenlaisia yhteiselämään liittyviä
taitoja niin että leiristä tulisi mukava kokemus kaikille. Siksi leirillä on tiettyjä elämää
helpottavia käytäntöjä, jotka koskevat kaikkia leiriläisiä. Joskus päiväripari voi sopia
paremmin nuorelle, joka vielä kehittää sosiaalisia taitojaan tai jolla on paljon harrastuksia
kesällä. Päiväripari on tarkoitettu myös niille, jotka eivät halua yöpyä tai leikkiä leirillä.
Ennen vanhaan ripille päästiin, edelleenkään konfirmaatio ei ole automaattinen oikeus.
Ota luottamuksella yhteyttä rippikoulun opettajaan ennen leiriä, jos haluat kertoa omasta
rippikoululaisestasi asioita, jotka eivät ilmene tästä ilmoittautumiskaavakkeesta.
Huomaattehan, että rippikoulut ovat päihteettömiä eli kaikki tupakkatuotteet, myös
sähkötupakka ja nuuska, muut päihdyttävät aineet eikä myöskään energiajuomat kuulu
rippikouluun.
Kysymyksiisi vastaa mielellään rippikoulutyön pappi Tiina Åkerfeldt p. 040 588 9491.
Allekirjoitukset:

_______________________________________ ____
RIPPIKOULULAINEN

________________________________________
HUOLTAJA

Erityisrippikouluasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä Honkalampikeskukseen p. 013 1711.

