Menovinkkilista 2016 - 2017
kesän riparit
Draamallinen messu Uskelan kirkossa
pe 20.1. klo 17
Laskettelu, Naarila 3, Lammenjärvi, Kesä-Angela 1, 2 ja 3, Juvankoski,
SaSu, Perniö 1 ja 2, Vaellus, Purjehdus, Ratsastukset
la 21.1. klo 17.30
Talvileiri, Päiväripari, Naarila 1, Naarila 2, Naarila 4, Naarila 5
Draamallisesta messusta saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin
Jos et pääse messuun oman ryhmäsi mukana, tule toisena iltana.

Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalolla
la 28.1. klo 10 – 12 Naarilan talviripari
la 28.1. klo 12.30 – 14.30 Laskettelu
la 28.1. klo 15 – 17 Päiväripari
la 8.4. klo 10 – 12 Naarila 1
la 8.4. klo 12.30 – 14.30 Vaellus
la 8.4. klo 15 – 17 Naarila 2
su 9.4. klo 10 – 12 Naarila 4
su 9.4. klo 12.30 – 14.30 Naarila 3
su 9.4. klo 15 – 17 Naarila 5
Tämä on setti diakoniasta ja lähetyksestä.
Jos et ehdi oman ryhmäsi mukaan, tule toisen ryhmän kanssa.

Rippikoulupäivä huoltajille, mutta ei rippikoululaisille
su 12.2. 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!

Gospelkonsertti Salon kirkossa
pe 24.3. klo 16 ja klo 18
Tästä saat riparipassiin merkinnän seurakuntatilaisuuksiin.
Valitse kumpi kellonaika sopii sinulle paremmin!

Veisukinkerit ja palvelutehtävä Salon seurakuntatalolla
ke 19.4. klo 15.30-18 vaellus
ke 19.4. klo 17-19.30 Naarila 1
to 20.4. klo 15.30-18 purjehdus, SaSu ja Naarila 5
to 20.4. klo 17-19.30 Naarila 2
to 27.4. klo 15.30-18 Naarila 3
to 27.4. klo 17-19.30 Naaril 4
Tästä setistä saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla, pääset auttamaan ja laulamaan. Riparipassiin saat
merkinnän sekä seurakuntatilaisuuksiin, että palvelutehtävään
eli keräämme yhteisvastuun hyväksi rahaa lippaisiin ja laulamme seuriksella veisuja! Tarjolla on
pientä välipalaa.
Jos et ehdi oman ryhmän mukaan, valitse joku muu aika/päivä.

RIPPIKOULUPASSI
Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Osallistumalla yhteisiin
juttuihin saat jo monta merkintää passiisi, muutama jää sinun omatoimisen tutustumisesi varaan.
Jumalanpalveluskohdassa on alaosassa kaksi katkoviivaa, näihin tarvitset leimat, mikäli olet poissa
joistain yhteisistä jutuista ja opettajasi pyytää sinua korvaamaan ne ylimääräisillä
tutustumiskäynneillä.
Passissa olevia ulkoläksyjä voit suorittaa ennen leiriä tai sitten varsinaisella leirijaksolla.
Itsenäisesti suoritettavat tutustumiskäynnit voit käydä vapaasti missä tahansa evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa ja seurakunnan tilaisuudessa. Salon Seudun Sanomien ja
Salojokilaakson kirkollisista ilmoituksista ja seurakunnan nettisivuilta www.salonseurakunta.fi
löydät tietoja tapahtumista ja kellonajoista lähiseudulla. Joulunaikaan on vaikka mitä
mielenkiintoista tarjolla kaikissa kirkoissa… Ja mukavia messuja on joka pyhä lähes kaikissa
kirkoissamme!

Tulethan ajoissa paikalle.
Riparipassin tarvitset kaikissa kokoontumisissa.
Ota muistiinpanovälineet mukaan oman ryhmän kokoontumisiin
(niitä ei siis tarvitse ottaa kaikkien ryhmien yhteisiin juttuihin).
Mikäli olet sairas tai sinulla on hyvin perusteltu syy poissaolollesi jostain kokoontumisesta, ota
yhteys rippikoulusi vetäjiin.

Seuraavaan olemme koonneet joitakin tilaisuuksia, jotka saattaisivat olla
mukavia osallistumiskohteita juuri sinulle.
Näihin päivämääriin ja kellonaikoihin voi 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 20.11.
su 27.11.
ti 6.12.
to 8.12.
su 11.12.
su 11.12.
su 18.12.
la 24.12
la 24.12
la 24.12
la 24.12
su 25.12
ma 26.12
su 8.1.
su 8.1.
su 15.1
su 29.1.
to 2.2.
su 5.2.
su 5.2.
su 12.2.
su 26.2.
su 26.2.
su 5.3.
su 5.3.
su 12.3.
su 12.3.
su 26.3.
to 13.4.
la 15.4.

klo 17 Salon kirkko
klo 10 lähes kaikissa kirkoissa
klo 10 lähes kaikissa kirkoissa
klo 18 Halikon kirkko
klo 10 Uskelan kirkko
klo 10 Halikon kirkko
klo 10 Kiikalan ja Perttelin kirkot
klo 15 Uskelan kirkko
klo 14, 15 ja 16 useissa kirkoissa
klo 22 Uskelan kirkko
klo 23 Perniön kirkko
klo 7, 8, 9 ja 10 useissa kirkoissa
klo 11 Uskelan kirkko
klo 10 Halikon kirkko
klo 17 Salon kirkko ja Kuusjoen kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 10 Perttelin kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 10 Halikon kirkko
klo 10 Uskelan kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 10 Uskelan kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 10 Uskelan kirkko
klo 10 Halikon kirkko
klo 17 Salon kirkko
klo 18 ja 19 eri kirkoissa
klo 22 Uskelan kirkko

Tuomasmessu
Tule laulamaan adventin Hoosiannaa
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Nuorten messu
Kauneimmat joululaulut –messu
Kolmen vartin messu
Kauneimmat joululaulut –messu
Koko perheen jouluhartaus
Jouluhartaudet
Jouluyön messu
Jouluyön messu
Jouluaamun jumis
Tapaninpäivän perhekirkko
Vauvakirkko
Vauvakirkko
Messussa mukana talvilomaripari
Tuomasmessu
Perhemessu
Perhemessu
Messussa mukana lasketteluriparilaiset
Kolmen vartin messu
Päiväriparin konfisjumis
Naarila 1 mukana messussa
Lasketteluriparin konfisjumis
Naarila 4 mukana messussa
Talviriparin konfisjumis
Kolmen vartin messu
Tuomasmessu
Kiirastorstain ehtoolliskirkko
Pääsiäisyön messu

su 16.4.
ma 17.4.
ma 17.4.

klo 10 useissa kirkoissa
klo 11 Uskelan kirkko
klo 18 Halikon kirkko

Pääsiäisaamun messu
Perhemessu
Tuomasmessu

SEURAKUNNAN TILAISUUKSIA JA KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA
su 27.11.
su 27.11.
pe 2.12.
la 3.12.
la 3.12.
ma 5.12.
to 8.12.
su 11.12.
ti 13.12.
ti 13.12.
pe 16.12.
la 17.12.
su 18.12.
su 18.12.
su 18.12
ti 20.12
ma 26.12.
la 18.1.
ke 15.2.
su 23.4.
ke 26.4.
pe 5.5.
ma 5.6.

klo 18 Uskelan kirkko
klo 18 Perniön kirkko
klo 19 Uskelan kirkko
klo 15 Uskelan kirkko
klo 18 Halikon kirkko
klo 19 Halikon kirkko
klo 18 Salon kirkko ja Perttelin kko
klo 14, 16, 18 eri kirkoissa
klo 18 Uskelan kirkko
klo 18 Muurlan kirkko
klo 18 Uskelan kirkko
klo 18 Särkisalon kirkko
klo 15 Uskelan kirkko
klo 18 Uskelan kirkko
klo 18 monissa kirkoissa
klo 19 Uskelan kirkko
klo 18 Uskelan kirkko
klo 15 Uskelan kirkko
klo 18 Salon seurakuntatalo
klo 18 Halikon kirkko
klo 18 Salon seurakuntatalo
klo 18 Uskelan kirkko
klo 18 Salon kirkon pihalla viikottain

Händelin Messias-oratorio, kesto n. 3 tuntia!
Uusia virsiä
Elvis-konsertti
Kaste
Joulukonsertti Turun yliopiston kuoro
Joulukonsertti Petri Laaksonen
Lasten kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut
Uskelan musiikkiluokkien Lucia-konsertti
Lasten kauneimmat joululaulut
Jouluinen jazz-konsertti M. Petresku – trio
Lasten kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut
Nuorten kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut
Joulun sellot –konsertti
Tapaninpäivän gospelkonsertti
Vihkiminen
Keidas-ilta
Barokkisellomusiikkia
Keidas-ilta
Vihkimusiikin ilta
Kesäveisut

Merkinnän seurakuntatilaisuuksiin voit saada 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 tuo passisi ennen tilaisuuden alkua koriin,
Uskelassa se on saarnastuolin alla, Salon kirkossa etuosassa oikealla, kysy itse miten muissa
kirkoissa menetellään. Kirkon etuosasta näkee usein parhaiten. Muista ottaa itsellesi virsikirja ja
käsiohjelma! Muissa tiloissa pyydä merkintä passiin seurakunnan työntekijältä. Kännykkä taskuun
ja äänettömälle. Merkintää ei tipu asiattomasta käytöksestä. Koulukirkoista ei saa merkintää,
koska ne kuuluvat koulun ohjelmaan. Kirkollista toimitusta eli kastetta tai vihkimistä sinun tulee
seurata urkuparvelta, pyydä passiisi merkintä kanttorilta tai suntiolta parvella. Muista superhyvät
käytöstavat toisten juhlassa!

Mukavaa rippikouluaikaa!
Ps. Oman ryhmäsi menovinkit löydät myös seurakunnan nettisivuilta
www.salonseurakunta.fi kohdasta rippikoulut

