Vaellus18 aloitusjakso
Riparin aloitusjakson aikana pääset tutustumaan seurakunnan toimintaan. Tutustumisesta osa
pääset käymään yhteisesti muiden vaellusriparilaisten kanssa ja osan voit käydä itsenäisesti missä
tahansa evankelis-luterilaisen kirkon tilaisuudessa. Tässä on lueteltuna yhteiset Vaellusriparin
kokoontumiset sekä muutama erityisesti rippikoululaisille suunnattu tilaisuus, joihin voit mennä
yksin, kavereiden tai vaikka perheesi kanssa. Lisää seurakunnan tilaisuuksia löydät Salon Seudun
Sanomien ja Salonjokilaakson kirkollisista ilmoituksista ja tietysti seurakunnan nettisivuilta
www.salonseurakunta.fi, josta löytyy myös sinun ripariryhmäsi oma sivu. Riparipassi olisi
suotavaa olla mukana tilaisuuksissa

Vaellusriparin yhteiset kokoontumiset
Draamallinen messu
To 14.12. klo 17 Uskelan kirkossa, tulkaa ajoissa paikalle.

Palvelutehtävä ja veisukinkerit
To 22.3. klo 15.30-18 Salon seurakuntatalolla.
Tästä setistä saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla, pääset keräämään lippailla rahaa yhteisvastuun
hyväksi ja veisaamaan porukalla. Lämmintä ylle, jos on kylmä sää. Tarjolla on pientä välipalaa.

Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalolla
La 7.4. klo 12.30 – 14.30

Viikonloppuleiri, vanhempainilta ja messu Kesä-Angelassa 5-6.5.
La 5.5. klo 10 lähtö Salon seurakuntatalolta rippikoululaisten kanssa.
Su 6.5. klo 15 vanhempainilta Kesä- Angelassa ja kaikkien kanssa päätämme päivän Angelniemen
kirkossa klo 17 alkavaan messuun.
Tarkempi informaatio myöhemmin keväällä.

Riparipassit mukaan yhteisiin tapaamisiin ja jos et pääse paikalle, niin ole ystävällisesti
yhteydessä Vilhoon 0447745290 vilho.routasalo@evl.fi, kiitos.

www.salonseurakunta.fi/rippikoulu/ripariryhmät2018/vaellus

Riparilaisille suunnatut muut tilaisuudet
Näistä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin

Nuorten kauneimmat joululaulut
Su 17.12 klo 18 Uskelan kirkossa

Konfiskutsuaskartelupäivät (vaikka koko perheelle)
Ke 24.1. Halikon seuris klo 18-20. Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 17.1. mennessä.
To 22.3. Perttelin seuris klo 18-20. Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 15.3. mennessä.

Riparipäivä huoltajille ja kummeille, mutta ei riparilaisille
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

Gospelkonsertti Salon kirkossa
To 12.4. klo 16 ja 18
Tästä saat riparipassiin merkinnän seurakuntatilaisuuksiin.

Muut tutustumiskäynnit & riparipassi
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 oikealla. Suntiot, papit ja kanttorit kertovat
mielellään miten missäkin kirkoissa menetellään. Saapuessasi tilaisuuteen tervehdi ihmisiä ja
nappaa itsellesi virsikirja sekä 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!
Seurakuntaan tutustua voi myös jos vaikka toimit partiossa, laulat seurakunnan kuorossa (tai
tulet muuten vaan seuraamaan harjoituksia), käyt tutustumassa seurakunnan lastenkerhoon,
osallistut pyhäkouluun, käyt perheleirillä tms. Eli jos sinulla on jokin seurakuntaan
tutustumiskohde, josta ei varsinaisesti voi suoraan pyydellä merkintää riparipassiin, niin ole asian
tiimoilta yhteydessä riparisi vetäjiin.

Kristinuskon ydintä olevat Uskontunnustus, Herran siunaus, Isä meidän rukous ja rakkauden
kaksoiskäsky tulee opetella riparin aikana niin hyvin, että ne osaa ladella vaikka nukkuessaan.
Näiden osaaminen on ensiarvoisen tärkeää kristityille, jotta jokainen voi kokea osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä näitä lausuttaessa. Opettelun voi aloittaa jo aloitusjakson aikana ja niihin tullaan
syventymään sitten tunturiin päästyämme.

