Menovinkkilista Laskettelu Åre
2017 - 2018
Aloituspäivä Mahlakankareella la 28.10. klo 10 – 16
Laskettelun jumispäivä su 19.11.
Aloitamme klo 13 Salon seuriksella, tutustumme kirkkovuoteen ja jumikseen ja
valmistelemme Salon kirkon klo 17 alkavan messun, jonka toteutamme yhdessä. Päivä
päättyy noin klo 18. Messuun myös huoltajat ja muu suku ja kaverit ovat tervetulleita!
Messusta saat jumalanpalvelusmerkinnän passiin. Välipalaa tarjolla.

Draamallinen messu Uskelan kirkossa
to 14.12. klo 17
Laskettelu ja monta muuta ryhmää
pe 15.12. klo 17
Tule tähän, jos et ehdi torstaina
Draamallisesta messusta saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin

Nuorten kauneimmat joululaulut
su 17.12 klo 18 Uskelan kirkossa
Laskettelu ja monta muuta ripariryhmää
Tästä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin

La 13.1. – su 14.1. Lasketteluriparin viikonloppuleiri Naarilassa
Lähtö Salon seurikselta lauantaina klo 10. Sunnuntaina kutsumme Naarilaan myös huoltajat
klo 18, tarjolla paljon infoa varsinaisesta leiristä. Päättyy noin klo 19.30. Lisätietoa
viikonlopusta erikseen.

Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalolla
la 20.1. klo 12.30 – 14.30 Laskettelu
Tämän jälkeen jäämme vielä tekemään palvelutehtävää,
eli keräämme Yhteisvastuukeräystä paikallisissa kaupoissa.
Päivän settimme päättyy viimeistään klo 16.30.!
Yhteisvastuukeräyksestä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin.

Vaikka koko perheelle Konfiskutsuaskartelupäivä
Ke 24.1. Halikon seurakuntatalolla klo 18 – 20
Tule mukaan jos haluat! Tästäkin saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin.
Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 17.1. mennessä

Su 11.2. Kokoonnumme Uskelan kirkkoon klo 14, tutustumme kirkkorakennukseen ja
urkuihin, hautausmaahankin, jos on kaunis päivä. Viimeiset tarkistukset Åren leirin tiimoilta.
Välipalaa tarjolla. Kävelemme Salon kirkolle, jossa osallistumme Tuomasmessuun klo 17.
Yhteinen settimme päättyy noin klo 18.30.
Tuomasmessusta saat jumalanpalvelusmerkinnän passiisi

Riparipäivä huoltajille ja kummeille, mutta ei rippikoululaisille
su 11.2. klo 10 – 17 Kesä-Angelassa
Sinä rippikoululaisen huoltaja / kummi – tule elämään yksi rippikoulupäivä – siis laulamaan,
keskustelemaan, syömään, oppimaan, leikkimään, hartailemaan!
Ilmoittautumiset 18.1. mennessä www.salonseurakunta.fi/rippikoulu
Rippikoululaisesi saa osallistumisestasi merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin!

Lasketteluripari Åressa,
Lähtö pe 16.2. klo 18.30, paluu su 25.2. klo 9.
Konfirmaatioharjoitus Uskelan kirkossa la 3.3. klo 16.30
Konfirmaatio Uskelan kirkossa su 4.3. klo 10,
kaikkien tulee olla paikalla klo 9.
Ja sitten vaan juhlimaan!

RIPPIKOULUPASSI
Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Osallistumalla
yhteisiin juttuihin saat kolme jumalanpalvelusmerkintää ja kaksi seurakuntatilaisuutta
(kolme, jos huoltajasi osallistuu heidän omaan rippikoulupäiväänsä, ja neljä, jos osallistutte
myös konfiskutsuaskarteluihin). Eli jos pääset kaikkiin yhteisiin juttuihimme, sinun tulee
käydä vielä lisäksi yhdessä jumalanpalveluksessa ja yhdessä – kolmessa
seurakuntatilaisuudessa omatoimisesti.
Joillakin ripariryhmillä ei ole passia käytössä, mutta heillä on sitten yhteisesti ihan yhtä
monta juttua kuin sinulla.

Kannattaapi muistaa olla ajoissa paikalla riparipassin kera ja jos et pääse johonkin
riparitapaamisista, niin ole ystävällisesti yhteydessä riparisi vastuutyöntekijään, eli meillä
lasketteluriparilla Kaisaan!

Seuraavaan olemme koonneet joitakin tilaisuuksia, jotka saattaisivat olla mukavia
osallistumiskohteita juuri sinulle.
Näihin päivämääriin ja kellonaikoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista ajat vielä
lehdestä tai netistä! Et saa merkintää, jos tilaisuus on peruuntunut tai vaihtanut aikaa!
Toki olet tervetullut ihan kaikkiin tilaisuuksiimme, parhaiten löydät niitä Salonjokilaaksosta,
perjantain Salkkarista tai www. salonseurakunta.fi.
Ota vanhempasikin mukaan!
JUMALANPALVELUKSIA
pe 27.10. klo 18
su 29.10. klo 18
su 12.11. klo 10
su 12.11. klo 17
su 19.11. klo 17
ke 22.11. klo 17
su 26.11. klo 17
su 3.12. klo 10 ja 17
ke 6.12. klo 10
su 24.12. klo 14, 15, 16
su 24.12. klo 22
su 24.12. klo 23
ma 25.12. klo 7, 8, 9, 10
ti 26.12. klo 11
su 7.1. klo 17
su 4.2. klo 10

Salon kirkko
Halikon kirkko
Halikon kirkko
Perttelin kirkko
Salon kirkko
Halikon kirkko
Salon kirkko
Useat kirkot
Useat kirkot
Useat kirkot
Uskelan kirkko
Perniön kirkko
Useat kirkot
Uskelan kirkko
Salon kirkko
Uskelan kirkko

Nuorten messu
Tuomasmessu
Kolmen vartin messu
Kirkonrottamessu
Messussa mukana lasketteluripari
Nuorten messu
Tuomasmessu
Adventin Hoosianna-kirkkoja
Suomi 100 itsenäisyysjumalanpalvelus
Aattohartaudet
Jouluyön messu
Jouluyön messu
Jouluaamun kirkot
Seimikuvaelmakirkko
Vauvakirkko
Perhemessu

SEURAKUNNAN TILAISUUKSIA JA KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA
su 5.11. klo 18
Uskelan kirkko
Musiikillinen ja draamallinen setti
su 12.11. klo 17
Salon kirkko
Piano-sello –konsertti
ke 15.11. klo 18.30
Salon seuris
Keidas-ilta
la 18.11. klo 16
Uskelan kirkko
Vihkiminen
su 19.11. klo 18
Vaskion kirkko
Ilon ja valon ilta
su 26.11. klo 17
Perniön kirkko
Tuhlaajapoika-ooppera
la 9.12. klo 18
Perttelin kirkko
Kanttorien joulukonsertti
su 10.12. 14, 16, 18
Useat kirkot
Kauneimpia joululauluja
ti 12.12. klo 18
Kiskon kirkko
Aasin joulu –draamallinen setti

la 16.12. klo 17
su 17.12. klo 15 ja 18
ma 18.12. klo 19
ti 19.12. klo 18
ke 20.12. klo 19
ke 20.12. klo 18
ti 26.12. klo 18
su 28.1. klo 17
ke 14.2. klo 18.30

Halikon kirkko
Useat kirkot
Halikon kirkko
Uskelan kirkko
Uskelan kirkko
Perniön kirkko
Uskelan kirkko
Salon kirkko
Salon seuris

Turun yliopiston kuoron konsertti
Kauneimmat joululaulut
Pohjolan joulu –konsertti, Diandra
Uskelan koulun joulukonsertti
Antti Ketosen joulukonsertti
Kuorojen joulu –konsertti
GospelSalo joulukonsertti
Klassikkoveisut –ilta
Keidas-ilta

Yhden merkinnän seurakuntatilaisuuksiin saat myös jos toimit partiossa, laulat seurakunnan
kuorossa (tai tulet muuten vaan seuraamaan harjoituksia), käyt tutustumassa sellaiseen
seurakunnan lastenkerhoon, jossa on aikuinen vetäjä, osallistut pyhäkouluun…

Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkkotilaisuuksissa riparipassit tipautetaan koriin tai
annetaan suntiolle / muulle työntekijälle ennen tilaisuuden alkua. Halikon ja Uskelan
kirkoissa kori löytyy saarnastuolin alta, salon kirkossa etuosassa oikealta. Suntiot, papit ja
kanttorit kertovat mielellään miten missäkin kirkoissa menetellään. Parhaiten kuulet ja näet
yleensä kirkoissa etuosasta, nappaa itsellesi virsikirja ja mahdollinen käsiohjelma niin pääset
paremmin osallistumaan. Seurakunnan tilaisuudet ovat hyvin monimuotoisia, joten kiinnitä
huomiota siihen, mitä missäkin tilaisuudessa tapahtuu, mikä on tunnelma ja miten
käyttäydytään. Jos olet mukana kirkollisessa toimituksessa, eli kasteessa tai vihkimisessä,
niin asetu urkuparvelle, pyydä passiisi merkintä kanttorilta tai suntiolta parvella ja muista
superhyvät käytöstavat, sillä olet toisten juhlassa!
Kristinuskon ydintä olevat Uskontunnustus, Herran siunaus, Isä meidän –rukous ja
rakkauden kaksoiskäsky opetellaan riparin aikana niin hyvin, ettei yksikään jää niistä
osattomaksi, vaan saa tukeutua niihin iankaikkisesti. Näiden osaaminen on ensiarvoisen
tärkeää, jotta jokainen pääsee osalliseksi näitä yhdessä lausuttaessa.

Mukavaa rippikouluaikaa!
Ps. Oman ryhmäsi menovinkit löydät myös seurakunnan nettisivuilta
www.salonseurakunta.fi kohdasta rippikoulut
Terveisin Kaisa, Anne, Monika ja Sönde
Kysymyksen ja yhteydenotot ensisijaisesti Kaisalle
kaisa.suutela-kuisma@evl.fi
puh 044 774 5291

