Tervehdys Kesä-Angela 1 riparilainen ja huoltajat!
Tässä kirjeessä on teille olennaiset tiedot Kesä-Angela 1 riparista ja konfirmaatiosta. Olkaa
siis ystävällisiä ja lukekaa se huolella sekä palauttakaa ohessa tuleva osallistujakortti ja
kirje nuorelle ennen leirijakson alkua Annukalle, osoite Vaskiontie 31, 24800 Halikko.

LEIRIJAKSO
Kesä-Angelaan lähdetään ke 5.6. klo 10.30 bussilla Halikon kirkon parkkipaikalta. Samaan
paikkaan palaudut leirin loputtua ti 11.6. klo 14.45.
Mukaasi pakkaa:
-

Raamattu ja muistiinpanovälineet
riittävästi vaatetta helteeseen ja vähän kylmempäänkin säähän
ulkoiluun sopivat vaatteet ja jalkineet
lakana, tyynyliina, pussilakana/makuupussi ja yöasu
pyyhe, uimapuku (joka päivä on mahdollisuus päästä uimaan)
hygieniatarvikkeet, hammasharja yms. sekä mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet
suklaata & karkkia, jos haluat. Leirillä nautimme maukasta ruokaa monta kertaa päivän
aikana, mutta kioskia leirillä ei ole.
kamera, kännykkä, jos haluat
leirillä on bändisoittimia, mutta omankin soittimen voit halutessasi ottaa mukaan

Kotiin jätetään kaikki päihdyttävät aineet, energiajuomat, tupakat, sähkötupakat ja
elektroniikkavempaimet, esim. kaiuttimet (jokainen kuuntelee lempimusaansa kuulokkein).

Huomioitavaa:
-

Osallistujat ovat tapaturmavakuutettuja seurakunnan puolesta riparin aikana.
Leiriläinen sitoutuu noudattamaan leirillä sovittuja sääntöjä ja ohjeistuksia.
Leiriläinen on velvollinen korvaamaan rikkomansa leirikeskuksen tavarat ja kalusteet.
Mahdollisten leirillä olemiseen liittyvien haasteiden osalta käydään aina keskustelut
asianosaisten ja heidän huoltajiensa kanssa sekä sovitaan tarpeen mukaan
toimintakäytänteistä. Esim. jos leirillä on vaikeaa nukkua, niin voimme sopia leiriläisen
yöpymisestä kotona leirin aikana.

Messu Angelniemen kirkossa 9.6. klo 13
Toteutamme leiriläisten voimin messun Angelniemen kirkkoon (Angelniementie 261,
25230 Angelniemi), johon ovat riparilaisten perheet, sukulaiset, kummit ja ystävät
lämpimästi tervetulleita. Messun jälkeen juodaan yhdessä kirkkokahvit kirkonmäellä.

KONFIRMAATIO
Konfirmaatio on Halikon kirkossa su 16.6. klo 10. Messu kestää maksimissaan puolitoista tuntie
ja riparilaisten tulee olla kirkossa jo 9.15. Konfirmoiduista otetaan ryhmäkuva kirkonmäellä
heti messun päätyttyä. Konfirmaatiovalokuvan itselleen haluavat tuovat mukanaan postimerkillä
ja omalla osoitteellaan varustetun kirjekuoren, joka sisältää kymmenen euroa. Älkää sulkeko
kuorta! Kuoret annetaan valokuvauksen yhteydessä kuvaajalle, joka postittaa valmiit kuvat näissä
kuorissa suoraan kotiin. Kuvauksen hoitaa Studio Manta, Asema-aukio 1, 24100 Salo.
Kummi
Konfirmaatiomessussa toivomme, että yksi nuoren kummeista tulee mukaan siunaamaan nuorta.
Mikäli kukaan kummeista ei pääse konfirmaatioon, siunaamassa voi olla joku muu nuorelle
läheinen aikuinen tai isonen. Annukka antaa messun aikana kummeille tarkemmat ohjeet.
Mahdollinen vierailu
Riparin työntekijät ja isoset tulevat mielellään kutsuttaessa onnittelukäynnille nuoren rippijuhlaan.
Kutsun voi esittää suullisesti, mutta lähettäkää myös viimeistään paria päivää ennen
konfirmaatiota tekstiviesti, jossa kerrotte juhlapaikan osoitteen, p. 044-7745290.
OTA YHTEYTTÄ, JOS ON KYSYTTÄVÄÄ:
Annukka Saarinen, 0440272219, annukka.saarinen@evl.fi
Vilho Routaslao, 0447745290, vilho.routasalo@evl.fi
TÄÄLTÄ SAATTAA LÖYTYÄ APUA:
www.salonseurakunta.fi -> rippikoulut ->
rippikouluryhmät 2019 -> Kesä-Angela 1
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