Tervetuloa 3.leirille
Leiri on 23. — 29.7.2022 ja konfirmaatio la 30.7.2022 klo 14 kirkossa
Leiripappina on Sanna Ryytty a nuorisotyönohjaajana Mirja Hölttä-Nissinen.
Lisäksi leirillä toimii kanttori ja diakoni, leiriohjaaja ja ryhmänohjaajia eli isosia sekä mahdollisia
vierailijoita. Omat emännät valmistavat meille maittavat ateriat.
Leirikirjeet ja tiedotteet löydät kotisivuilta os.
https://www.leppavirranseurakunta.fi/nuorille/rippikoulu/rippikoulut-2021-2022

Riparikortista

Kokoonnumme
seuraavasti

opiskelupäivä kirkossa

Rippikoulukortin saat opiskelupäivässä la 27.11. saat
myös sen täyttöohjeet. Muista pitää sitä aina mukana käydessäsi rippikoulua koskevissa tilaisuuksissa. Kirkossa
pidettäviin konsertteihin pääset ilmaiseksi mukanasi
olevalla rippikoulukortilla.

Su 30.1.2022 klo 9 urkutunti kir-

Rippikoulukortin tulee olla täytettynä ennen leirijaksoa.
Noudata siinä ilmoitettuja merkinnän hakuaikoja.

La 27.11. klo 15 –16.30

kossa sen jälkeen messu ja leiriryhmien kokoontuminen

Pidä siis hyvää huolta kortistasi se on matkalippu leirille!

Huoltajien tapaaminen

myöhemmin keväällä, kutsu tulee
postissa

Jos sinulla on tarve vaihtaa leiriä, niin

Jos et pääse osallistumaan

etsi samaa sukupuolta oleva vaihtokaveri leiriltä, jonne
olisit vaihtamassa. Tee kirjallinen vaihtoilmoitus, josta käy
ilmi ketkä vaihtavat päittäin ja miltä leirille mille.

johonkin tapaamiseen, ilmoita poissaolostasi ja sovi korvaavuudesta
leiripappisi kanssa.

Huolehdi vaihtoilmoitukseen vaihtajien sekä molempien
huoltajan allekirjoitus ja toimita se kirkkoherranvirastoon
suljetussa kirjekuoressa, leiripapille osoitettuna viimeistään pe 19.11.2021 mennessä.

Terveisin
Sanna, 040 512 2460, sanna.ryytty@evl.fi
Mirja 040 758 0485, mirja.holtta-nissinen@evl.fi

Leppävirran seurakunta 4.11.2021

Tietoa leirimaksusta

Tärkeitä yhteystietoja:
Leppävirran Seurakunta
Savonkatu 21
79100 Leppävirta

Kesäleiri 70€:
sisältää elintarvikemaksun 8,75€/ pv.
Leirillä tarjotaan päivittäin aamiainen,
lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.
Majoitus, oppimateriaali ja opetus
ovat sinulle ilmaisia.

Kirkkoon kuulumattomat ja ulkopaikkakuntalaiset rippikoululaiset:

email: leppavirran.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherranvirasto 040 176 3555
(ma, ti ja to klo 9-15)
Taloustoimisto 040 576 5007
Kotisivut:
leppavirranseurakunta.fi

Välittömien kustannusten mukainen
täysihoitokorvaus 350€.

Leirimaksusta voi saada vapautuksen:
Mikäli Leppävirran seurakunnassa kirjoilla
olevan nuoren toinen/ molemmat
huoltaja/huoltajat ovat työttömiä, saa 70 €:n
leirimaksusta vapautuksen anomuksen sekä
todistetun työttömyyden tai vähävaraisuuden
perusteella.
Anomus toimitetaan taloustoimistoon.

Mikä on ripari.fi?
Ripari.fi on ikkuna siihen, mitä
rippikouluissa ympäri Suomen tapahtuu.
Käy kurkkaamassa!
Toivottavasti tykkäät siitä,
mitä näet ja lähdet riparille, se kannattaa!

Entä jos leirikirje häviää?
Ei hätää, kaikki postitettavat kirjeet löydät seurakunnan kotisivuilta. Sieltä voit käydä
niitä lukemassa: leppavirranseurakunta.fi / tulemukaan / rippikoulu / rippikoulu 2021-22

Riparilta odotan eniten
□

Uusia kavereita

□

Hyvää ruokaa

□

Mielenkiintoisia keskusteluja

□

Hauskoja iltaohjelmia

□

tietoa ja pohdintaa uskosta

