Menovinkkilista Naarila 5
2019
Aloituspäivä Mahlakankareella la 12.1. klo 10 – 16

Draamallinen messu Uskelan kirkossa
la 9.2. klo 17 Naarila 5 ja monta muuta ryhmää
pe 8.2. klo 17 tule jo perjantaina, jos tiedät, ettet ehdi lauantaina
Draamallisesta messusta saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin

Nuorten messu Salon kirkossa
Käy nuortenmessussa jonakin näistä perjantaista:
18.1., 15.2., 15.3., 26.4. tai 17.5.
Messu alkaa klo 18 ja siitä saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin

Naarila 5 diakonia- ja lähetysralli
su 31.3. Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalossa klo 15 – 17
Tästä ei tule erillistä merkintää riparipassiin

Veisukinkerit
su 7.4. Veisukinkerit Salon kirkossa klo 17
Tästä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin

Palvelutehtävä
to 25.4. Palvelutehtävä klo 16 Salo-Uskelan seurakuntatalossa, välipalaa tarjolla,
sitten lähdemme lipaskeräykselle yhteisvastuun hyväksi.
Tästä saat passiin palvelutehtävämerkinnän.

Gospelkonsertti
to 9.5. Gospelkonsertti Salon kirkossa klo 16.30. Tästä saat passiin seurakuntatilaisuuden.

Jumisopetuspäivä
su 19.5. jumisopetuspäivä klo 14.30 Salo-Uskelan seurakuntatalossa ja yhdessä
valmistelemamme messu Salon kirkossa klo 17.
Toivotamme myös huoltajat tervetulleiksi messuun. Tämän jälkeen klo 18 yhteinen hetki
riparilaisille ja huoltajille seurakuntatalossa, siellä saatte paljon infoa varsinaisesta
leirijaksosta. Messusta saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin

ti 23.7. Kaupunkipäivä klo 10 Uskelan kirkossa ja Salon seurakuntatalossa.
Päivä päättyy viimeistään klo 15
Leiri 24.-31.7. Naarilassa
su 4.8. Konfirmaatio klo 10 Uskelan kirkossa, nuoret tulevat sinne jo klo 9

Vetäjätiimi
Pappi Lasse Lindberg, nuorisotyönohjaaja Kai Ruha, kanttori Kaisa Suutela-Kuisma,
diakoniatyöntekijä Heidi Matinlassi ja monta ihanaa isosta

Seurakunta tutuksi!
Aloituspäivässä saat rippikoulupassin, jonka avulla voit seurata edistymistäsi seurakuntaan
tutustumisessa. Ennen leiriä tulisi sinun olla tutustunut toimintaan käymällä neljässä
evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa ja kolmessa seurakuntatilaisuudessa.
Yhteisistä tapahtumistamme saat kolme jumismerkintää ja kaksi seurakuntatilaisuutta, eli
sinun tulee käydä omatoimisesti kerran jumalanpalveluksessa ja kerran jossain muussa
tilaisuudessa. Muista ottaa riparipassisi mukaan ryhmän yhteisiin tapaamisiin.

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

Riparipäivä huoltajille ja kummeille (ei riparilaisille)
3.2.2019 klo 10–17 Naarilassa, Naarilantie 369
Tule elämään yksi riparipäivä – siis laulamaan, keskustelemaan, syömään, oppimaan,
leikkimään, hartailemaan! Ohjelmassa yhteistä tekemistä, leirijumiksen viettoa, syömistä ja
kahvia, keskusteluja, leikkejä jne. Sauna on lämpimänä noin klo 16 alkaen. Ota siis
halutessasi sauna-/uintivarusteet mukaan. Tarjoamme ruoat ja kahvit. Tarvittaessa
järjestämme yhteiskyytejä.
Ilmoittautumiset 20.1.2019 mennessä lomakkeella, joka löytyy
www.salonseurakunta.fi/rippikoulu.
Lisätietoja saat rippikoulusihteeri Vilholta 044-7745290 vilho.routasalo@evl.fi
PS. Riparilainen saa huoltajan osallistumisesta merkinnän seurakuntatilaisuuksiin.
PPS. Mukaan päivän suunnitteluun pääset ottamalla yhteyden Vilhoon.

Uskomme ydin
Palan kristinuskon ydintä saat rippikoulun aikana opetella niin hyvin, että se säilyy muistisi
sopukoissa koko lopun elämääsi. Kristinuskon ydintekstit löydät riparipassistasi ja syvällinen
tutustuminen niihin kannattaa aloittaa heti.

Rippikoulun maksut
Maksusta voi hakea vapautusta taloudellisista syistä diakoniatoimiston kautta. Vapautusta
myönnetään enintään 70 euroa, eli koko leirin hinta. Yhteydenotot meidän leirin osalta
Heidi Matinlassiin.

Terveisin koko riparitiimimme
Lasse Lindberg, pappi, yhteydenotot leiristämme ensisijaisesti Lasselle
lasse.lindberg@evl.fi
puh 044 774 5378
Kai Ruha, nuorisotyönohjaaja
kai.ruha@evl.fi
puh. 044 774 5337
Kaisa Suutela-Kuisma, kanttori
kaisa.suutela-kuisma@evl.fi
puh 044 774 5291
Heidi Matinlassi, diakoni
heidi.matinlassi@evl.fi
puh 044 774 5273

Jos et pääse joihinkin yhteisiksi suunnittelemiimme juttuihin, niin
valitse vaikka näistä itsellesi menovinkki!
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
su 10.2. klo 17
Uskelan kirkko
Isosten tehtäväänsiunaaminen
su 24.2. klo 10
Uskelan kirkko
Päiväriparin konfirmaatio
su 3.3. klo 10
Uskelan kirkko
Lasketteluriparin konfirmaatio
su 3.3. klo 10
Halikon kirkko
Laskiaissunnuntain mukava messu
su 24.3. klo 18
Salon kirkko
Tuomasmessu
su 14.4. klo 10
Halikon kirkko
Pajunkissakirkko
ma 22.4. klo 18
Halikon kirkko
Tuomasmessu
monena sunnuntaina Salon kirkossa on klo 17 riparilaisten toteuttamia messuja, tervetuloa
niihin, kesällä on myös paljon kivoja konfirmaatiomessuja Uskelassa ja Halikossa.
SEURAKUNNAN TILAISUUKSIA JA KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA
la 19.1. klo 15
Uskela ja Pertteli
Vihkiminen
la 2.2. klo 17
Salon kirkko
Pianokonsertti
ke 6.2. klo 18
Salon seuris
Keidas-ilta
ke 6.3. klo 18
Salon seuris
Keidas-ilta
ke 3.4. klo 18
Salon seuris
Keidas-ilta
su 28.4. klo 18
Uskelan kirkko
Konsertti

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!

