RIPPIKOULUTIEDOTE 2016–2017 1. RYHMÄ
Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn Matt. 28:18–20, jossa Jeesus käskee kastaa ja
opettaa. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen
Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää
rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Konfirmaatiossa nuori tunnustautuu yhdessä seurakunnan kanssa
siihen uskoon, johon hänet on kastettu ja saa siunauksen. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat oikeudet
osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, päästä kummiksi ja seurakunnan luottamushenkilöksi sekä solmia
kristillinen avioliitto. Rippikoulu järjestetään 1. ryhmän osalta seuraavasti:

RYHMÄKOKOONTUMISET
(Alkupuolen ryhmäkokoontumiset ja toisen sivun itsenäisesti osallistuttavat tapahtumat koskevat myös
muualla rippikoulunsa suorittavia)
POTKUA SYKSYYN -NUORTENILTA M.HARJUN YHTENÄISKOULUSSA 21.10. KLO 19-20.30 (SV)
ALOITUSTILAISUUS RIPPIKOULULAISILLE JA HUOLTAJILLE LANKANIEMESSÄ
2.11. Keskiviikko Lankaniemen leirikeskuksessa Mäntyharjulla
RIPPIKOULULAISTEN ILTAPÄIVÄ SRK-KESKUKSEN SALISSA
7.11 Maanantai Mäntyharjun seurakuntakeskus
JUMALANPALVELUS JA SIIHEN LIITTYVÄÄ OPETUSTA MÄNTYHARJUN KIRKOSSA
13.11. Sunnuntai 9:30-12:30 Mäntyharjun kirkossa
LÄHETYSTEHTÄVÄ 14.1. SRK-KESKUKSESSA (TK)
14.1.2017 Lauantaina mäntyharjun seurakuntakeskuksella
GOSPELMESSU 29.1. KLO 10 MÄNTYHARJUN KIRKOSSA
DIAKONIATEHTÄVÄ 11.2. KLO 16–19 (TK)
Mäntyharjulaiset: oppitunti ja välipala srk-keskuksessa ja YV-keräys M.harjun keskustassa (TK)
Pertunmaalaiset: oppitunti ja välipala Lummerannassa ja YV-keräys P.maan keskustassa (AS)
[Tästä eteenpäin mainittavat ryhmäkokoontumiset (Rippikoulupäivä, -leiri ja konfirmaatio) eivät koske
rippikoulunsa muualla suorittavia]
RIPPIKOULUPÄIVÄT SRK-KESKUKSEN NUORISOTILASSA, virsikirjat mukaan
Lauantai 28.1.2017 Kello 10-16 ja lauantai 4.2.2017 kello 10-16, huoltajat paikalle 15.15-16.00
RIPPIKOULULEIRI
26.2.2017 Sunnuntai - 3.3.2017 Perjantai Lankaniemessä
KONFIRMAATIOMESSU
9.4. Sunnuntai kello 10:00 Mäntyharjun kirkko
POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
Jos et pääse johonkin edellä mainittuun ryhmäkokoontumiseen, ilmoita siitä mahdollisimman pian
tilaisuuden yhteydessä nimikirjaimin merkitylle työntekijälle, jotta voidaan sopia korvaavasta tehtävästä.
PERTUNMAALAISTEN YHTEISKULJETUS
edellä mainittuihin Mäntyharjussa oleviin tilaisuuksiin lähtee Pertunmaan Yhtenäiskoulun pihalta puoli tuntia
ennen tilaisuuden alkua. Ilmoita viimeistään edellisenä päivänä Risto Eskolalle p. 0400143712, jos et käytä
yhteiskuljetusta.

SEURAKUNNAN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN
- osallistu itsenäisesti viiteen tilaisuuteen, mahdollista myös muussa seurakunnassa
- toivomme, että myös huoltajat osallistuisivat soveltuvilta osin näihin tilaisuuksiin
- merkitse rippikoulukorttiin päivä, musiikki- ja vapaasti valittavista tilaisuuksista myös tilaisuuden
nimi ja pyydä allekirjoitus seurakunnan työntekijältä
- käyttäydy asiallisesti, tai muuten voit jäädä ilman merkintää
- tilaisuuksista tiedotetaan Pitäjänuutisten ja Länsi-Savon kirkollisissa ilmoituksissa,
seurakuntakeskuksen ja kirkon ilmoitustauluilla, seurakunnan internet -sivuilla
mantyharjunseurakunta.fi, sekä Facebookin Mäntyharjun seurakunnan nuoret -ryhmäsivulla
KAKSI JUMALANPALVELUSTA
- sen jälkeen, kun olet osallistunut ryhmässä Jumalanpalvelukseen ja siihen liittyvään opetukseen
- ei koululaisjumalanpalvelus
- suosittelemme erityisesti Tuomasmessua 11.12. klo 10 Mäntyharjun kirkossa, joulua ja pääsiäistä
- mukaan: kynä, kortti (koriin), oma virsikirja (synnintunnustukset tummennetun liiteosan alussa) ja
kolehtirahaa (vapaaehtoinen)
- paikka kirkossa etupenkeissä, jos haluat merkinnän
- musiikkia harrastuksena aktiivisesti opiskelevat kerran urkuparvella Eeron kanssa sopien
YKSI NUORTEN ILTA
- srk-keskuksen nuorisotilassa ja Pertunmaalaiset Lummerannassa
- ajankohdat: mantyharjunseurakunta.fi – TOIMINTA – Nuoret – Nuorten illat
YKSI MUSIIKKITILAISUUS
- suosittelemme: Kauneimmat joululaulut 4.12. klo 18 Pertunmaan kirkossa, Kauneimmat joululaulut 11.12.
klo 18.30 Mäntyharjun kirkossa, Pertunmaalainen joulukonsertti 17.12. klo 18 Pertunmaan kirkossa,
joissa tilaisuuksissa kortti koriin
- kirkkokuoron harjoitukset torstai-iltaisin srk-keskuksessa, tarkemmat ajat seurakunnan internet -sivuilla
YKSI VAPAASTI VALITTAVA TILAISUUS
- esim. kinkerit, lähetyspiiri, seurat, kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen,
jumalanpalvelus, nuorten ilta tai musiikkitilaisuus
- kirkossa ja kappelissa olevan vieraan kasteen, avioliittoon vihkimisen tai hautaan siunaamisen aikana
rippikoululaiset ovat poikkeuksellisesti parvella ja pyytävät allekirjoituksen kanttorilta
TYÖNTEKIJÄT
Ensimmäisen leirin pappina toimii Maria Sirén ja nuorisotyönohjaajana on Risto Eskola. Kaikkien
rippikoulutyöntekijöiden nimet ja puhelinnumerot löytyvät rippikoulukortin takasivulta ja seurakunnan
internet –sivuilta.

MUUTA MUISTETTAVAA
MUUALLA KIRJOILLA OLEVA
- pyydä virkatodistus kotiseurakunnastasi ja toimita sen Mäntyharjun seurakuntaan
ENNEN LEIRIÄ
- on suoritettava kaikki rippikoulutehtävät, jos aikoo päästä oman ryhmän konfirmaatioon
- on opeteltava ulkoläksyt
- on maksettava rippikoululeirimaksu: Mäntyharjun seurakunnan jäsenet 90 ja muut 170 €
TUPAKOINTI RIPPIKOULUSSA ON KIELLETTY
JOS LOPETAT RIPPIKOULUN, ILMOITA SIITÄ RIPPIKOULUPAPILLESI

