Yhteystiedot
Kaikissa rippikouluun liittyvissä asioissa voit olla suoraan yhteydessä
oman rippikouluryhmäsi pappiin ja nuorisotyönohjaajaan!
Kimmo Kieksi, pappi
050–310 5001
kimmo.kieksi@evl.fi

Jenni Koskenkorva, nuorisotyönohjaaja
044–3161452
jenni.koskenkorva@evl.fi

RIPPIKOULUOHJELMA 2019
Rippikouluryhmäsi ohjelma ja kaikki ennakkotehtävät löytyvät ryhmän
nettisivuilta. Sivuilla on myös paljon muita linkkejä rippikouluun liittyen.
Muista tsekata tätä sivustoa aika ajoin!
http://www.oulunseurakunnat.fi/karjasillanseurakunta/rippikoulutyo/karjasilta-5-6

KARJASILTA 5 ja 6
Kevät & Kesä 2019

Kevään ja kesän kokoontumiset

Rippijuhlat ja konfirmaatio

■ TO 25.4. klo 17.30–19.30 OPPIS, Karjasillan kirkko

Rippijuhlan aloittaa konfirmaatiomessu, johon juhlaväen toivotaan osallistuvan.
Juhliin kutsutaan mukaan lähiomaiset, perheen ja nuoren ystävät, lisäksi kummit
ovat rippijuhlissa tärkeässä osassa. Kummit osallistuvat konfirmoitavan nuoren
siunaamiseen kirkossa. Kummin tilalla nuorta siunaamassa voi olla joku muukin
läheinen ihminen.

■ TO 16.5. klo 17.30–19.30 KESÄINFO, Karjasillan kirkko
Kutsutaan vanhemmat ja rippikoululaiset yhdessä.
KESÄN KAUPUNKIJAKSOT:
■ KE 12.6. OPPIS, Karjasillan kirkko
Ryhmäkohtaiset kokoontumiset:
Karjasilta 5 klo 10–12.30

Konfirmaatiomessun jälkeen järjestettäviin juhliin voi kutsua myös rippikoulun
isosia ja työntekijöitä. Monessa seurakunnassa työntekijät ja isoset kiertävätkin
rippijuhlissa tervehdyskäynneillä esimerkiksi laulamassa riparilta tutun laulun. Jos
isosten ja rippipapin käyntiä toivotaan, heidät on huomaavaista kutsua juhlaan
etukäteen. Useimmat viettävät rippijuhlia kotona, jos tilat sallivat. Vuokratilaa
juhlia varten voi kysyä myös seurakunnalta.

Karjasilta 6 klo 12.30–15
■ PE 28.6. OPPIS ja LEIRI-INFO, Karjasillan kirkko

KONFIRMAATIOMESSUUN LIITTYVÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:

Molemmat ryhmät klo 12–17.

■ LA 6.7. klo 10–13 Konfirmaatioharjoitukset ja valokuvaus
Molemmat ryhmät saapuvat klo 10 Karjasillan kirkkoon. Lisätietoa
valokuvauksesta tulee postitse leirikirjeen mukana.

Päivä jatkuu vanhempien kanssa yhteisellä leiri-infolla klo 16.
Vanhempainillat
Lähetämme erilliskutsun vanhempainilloista sähköpostilla.

■ to 4.4. klo 17–19 Karjasillan kirkko
■ to 9.5. klo 18–19.30 Karjasillan kirkko
■ to 16.5. klo 17.30–19.30 Karjasillan kirkko (KESÄINFO)
■ pe 28.6. klo 16–17 Karjasillan kirkko (LEIRI-INFO)

RIPPIKOULULEIRI 29.6.–5.7.2019 Rokuan leirikeskus
Rippikoululeiristä postitetaan koteihin tarkempi leirikirje, leiriohjelmineen. Leirin käytännön asioista kuten aikataulusta kerrotaan enemmän
myös 16.5. ja 28.6. vanhempainilloissa ja infotilaisuuksissa.

■ SU 7.7. Konfirmaatiomessut Karjasillan kirkossa
Karjasilta 5 klo 10 (Rippikoululaiset saapuvat paikalle klo 9)
Karjasilta 6 klo 14 (Rippikoululaiset saapuvat paikalle klo 13)
Nuoren siunaamiseen konfirmaatiomessun aikana osallistuvat kummit
tai muut nuoren läheiset pyydetään saapumaan kirkkoon puolta tuntia
ennen konfirmaatiomessun alkamista.

