Alavieskan seurakunta
Rippikoulu 2022 / Leiri I
23.5.2022

Kesän leiriaikamme alkaa lähestyä ja tässä tietoa tulevasta:
1) Aloitamme leirijakson sunnuntaina 5.6. klo 18.00 Oulaisissa
Honkamajalla (ohessa ajo-ohje). Tähän aloitukseen kutsumme myös
rippikoululaisen kotiväen. Kahvin lomassa kerromme hieman ohjelmasta,
leiripaikasta sekä esittelemme leiriohjaajat.
Leiri päättyy perjantaina 10.6. klo 13.00 alkaviin
konfirmaatioharjoituksiin kirkkoon. Sen päätyttyä vanhemmat voivat
hakea omansa kirkon pihalta. Seurakunta huolehtii kuljetuksesta
Honkamajalta kirkkoon.
3) Sunnuntaina 12.6. klo 10.00 konfirmaatiomessussa rippikoululaiset
siunataan, ja siihen pyydämme avustajaksi joko rippikoululaisen
kummin, vanhemman tai muun läheisen aikuisen. Ohjeistuksen
siunaamiseen saa messun alussa.
Rippikoululaiset tulevat seurakuntakodille sunnuntaina klo 9.00 albojen
pukemista varten. Seurakuntakodilta kävelemme kulkueena kirkkoon.
Valokuvaus on ennen konfirmaatiomessua kirkon portailla.
4) Leirille tarvitset mukaan;
-liinavaatteet (pussilakana, lakana ja tyynynpäällinen) Honkamajalla
on peitot ja tyynyt
-peseytymisvälineet; hammasharja yms. saunakamppeet
-pyyhkeen, uimahousut /puku

-vaihtovaatteita, ulkoiluun sopivat vaatteet ja kengät, hatun tai
lippiksen
- Ripari– kortti kaikki merkinnät kerättynä (jos et ole palauttanut).
- muistiinpanovälineet, (Raamatun saatte leirillä)
- Jos soitat jotain soitinta, ota mukaasi (ei pianoa ☺)
- Huom. älä ota arvotavaraa mukaan (seurakunnan vakuutus ei
korvaa)
- Älä ota mukaasi energiajuomaa

5) Rippikoulun leirimaksu on 65 euroa, maksuun sisältyy ryhmäkuva.
Lasku tulee tämän kirjeen mukana.
Leirillä on 16 leiriläistä sekä 10 isosta ja ohjaajina koko ajan paikalla
kirkkoherra Erkki Lavanti, kanttori Eila Kotiaho ja apuohjaajat Taneli
Hietala, Vilma Kotiaho ja Jonne Jutila.
6) Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty leirillä.
Jos rippikoululaisen terveydentilaan on tullut muutoksia, toivomme
tarvittavat asiat ohjaajien tietoon (allergiat yms.).
Huomaa: Sairaana ei saa tulla mukaan. Ole tarvittaessa yhteydessä
Erkkiin tai Eilaan.
Ota muutenkin rohkeasti yhteyttä, jos kysyttävää: Erkki puh. 050 5762
110; erkki.lavanti@evl.fi tai Eila 050 339 8751; eila.kotiaho@evl.fi .

MUKAVAA LEIRIÄ ODOTTAEN!
Leiriopettajat ja ohjaajat Erkki, Eila, Taneli, Vilma, Jonne ja isoset.

Ajo-ohje Honkamajalle:
ajetaan Oulaisten keskustasta Ouluun päin n. 4 km -> käännytään
oikealle risteyksestä, jossa lukee PYRRÖ -> ajetaan Pyrrön tien päähän
n. 4 km -> käännytään vasemmalle HONKARANNANTIELLE -> ajetaan n.
3 km -> käännytään oikealle risteyksestä, jossa lukee HIETALA ->
ajetaan n. 1 km -> käännytään vasemmalle HIIHTOMAJALLE.

