LEIRIKIRJE JA TIETOA KONFIRMAATIOSTA / Naarila 4

KAUPUNKIPÄIVÄ
Ma 3.7. aloitamme Salon seurakuntatalolla klo 12. Käymme iltapäivällä vierailulla Ilolansalossa.
Päivä päättyy noin klo 15.

LEIRIJAKSO
Naarilaan lähdetään ke 4.7. klo 10 bussilla Salo-Uskelan seurakuntatalolta. Leiri päättyy ke 11.7.
konfirmaatioharjoitukseen Uskelan kirkossa. Harjoitus loppuu noin klo 15.15.
Mukaan tarvitset:
-

riittävästi vaatetta helteeseen ja vähän kylmempäänkin
ulkoiluun sopivat vaatteet ja jalkineet
lakana, pussilakana, tyynyliina ja yöasu
pyyhe, uimapuku
hygieniatarvikkeet, hammasharja yms. sekä mahdolliset lääkkeet
Raamattu, riparipassi, kynät ja muistiinpanovälineet
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).

ULKOLÄKSYT
Ulkoläksyjä kannattaa harjoitella jo ennen leiriä. Loppusilauksen harjoitteluun ehdit tehdä leirillä.

KONFIRMAATIO
Konfirmaatio on Uskelan kirkossa la 14.7. klo 11. Nuoret tulevat kirkkoon jo klo 10
konfirmaatiovalokuvaa varten.
Konfirmaatiokuva
Konfirmaatiovalokuvan haluavat tuovat konfirmaatioon mukanaan postimerkillä ja omalla
osoitteellaan varustetun A5-kokoisen avonaisen kirjekuoren, joka sisältää kymmenen euroa.
Kuoret annetaan suoraan valokuvaajalle, joka postittaa valmiit kuvat kuorissa niiden valmistuttua
suoraan kotiin. Kuvauksen hoitaa Studio Manta, Asema-aukio 1. Jos haluat enemmän kuvia, laita
kirjekuoreen vastaavasti suurempi summa.
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. Liturgi antaa messun alkaessa kummeille tarkemmat ohjeet.
Valokuvaus
Toivomme, että mahdollinen valokuvaus konfirmaatiomessussa tapahtuu penkistä, sivukäytäviltä
tai urkuparvelta. Kirkon etuosaan ei voi tulla kuvaamaan.
Kesto
Konfirmaatiomessu kestää noin puolitoista tuntia.
Mahdollinen vierailu
Rippikoulun opettajat ja isoset tulevat mielellään kutsuttaessa onnittelukäynnille nuoren
rippijuhlaan. Keräämme toiveita leirin viimeisenä päivänä, joten keskustelkaa asiasta jo valmiiksi
kotona. Voitte laittaa toiveita myös sähköpostitse Kaisalle.
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