Tervehdys H1-rippikoululainen!
Nyt on aika tutustua paremmin toisiimme, leirikeskukseen ja rippikoulun sisältöön. On siis yhteisen
viikonloppuleirin aika.
Bussi leirille lähtee perjantaina 8.2. klo 17 Kotkan seurakuntakeskukselta. Bussi kiertää seuraavan
reitin: Kotkan seurakuntakeskus (Mariankatu) – Langinkosken kirkon pysäkki (Kotkantie) – Karhulan
linja-autoasema – Höyterin kurssikeskus. Tarkkoja pysähdysaikoja ei ole, joten olethan ajoissa
paikalla sillä pysäkillä, jolta aiot nousta bussin kyytiin.
Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan leirikeskukseen sunnuntaina 10.2. klo 12. Samalla huoltajalla
on mahdollisuus halutessaan varata vanhempainvarttiaika. Vanhempainvartti on vapaaehtoinen,
mutta jos koet, että haluat tavata työntekijän ja keskustella nuorestasi, niin varaathan ajan rohkeasti!
Omatoimisen tutustumiskierroksen jälkeen, olet vapaa lähtemään kotiin omin kyydein.
Tutustumiskierros ei ole pakollinen, jolloin kotiin voi lähteä jo heti tuolloin klo 12.
Mukaan leirille tarvitset ainakin nämä:
-

vuodevaatteet; aluslakana, tyynyliina ja pussilakana tai makuupussi

-

peseytymisvälineet

-

villasukat tai sisätossut (lattiat ovat kylmät)

-

hyvät, lämpimät ulkoiluvarusteet ja kengät

-

vaihtovaatetta

-

omat henkilökohtaiset lääkkeet tarvittaessa

-

kummisi osoitetiedot; askartelemme kummille kortin, jonka työntekijä lähettää kummillesi
viikonloppuleirin jälkeen

-

kirje, jossa kerrot itsestäsi meille rippikoulusi työntekijöille; ohje on tämän kirjeen lopussa

Sinut on vakuutettu seurakunnan puolesta, mutta mukana olevat puhelimet/tabletit ovat omalla
vastuulla ja niitä käytetään ainoastaan yhteisen ohjelman ulkopuolella. Ethän ota mukaasi muuta
elektroniikkaa kuten kaiuttimia, stereoita, tietokonetta... Ethän ota mukaan myöskään energiajuomia.
Leirimme on täysin päihteetön.
Jos ruoka-aineallergioissasi/erityisruokavaliossasi on tapahtunut muutoksia rippikouluun
ilmoittautumisen jälkeen, otathan heti yhteyttä Reetaan.
Yhteistä viikonloppua innolla odottaen;
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Hei riparilainen!
Tiesitkö, että Uuteen Testamenttiin on talletettu 18 kirjettä, joista apostoli Paavali lähetti alkuseurakuntiin
peräti yksitoista. Sana "kirje" esiintyy sen mukaisesti Raamatussa varsin usein, 30 kertaa. Ehkä kaunein
kohta, jossa tuota sanaa on käytetty, on mainittu eräässä Paavalin kirjeessä: "Te itse olette meidän
suosituskirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme kaikkien ihmisten nähtäväksi ja
luettavaksi. Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka kirjoittamisen hän uskoi meille. Tätä kirjettä ei
ole kirjoitettu musteella vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin vaan ihmissydämiin." (2.Kor.3:2-3)
Henkilökohtaisen kirjeen vastaanottaminen on mukava asia. Kirjeen kautta voi myös kertoa toiselle jotain
hyvin persoonallista, itselle läheisiä ajatuksia, haaveita, tunnelmia, mielipiteitä jne. Kirje ilmaisee
lähettäjänsä elämää mutta samalla se rakentaa yhteyttä toisiin ihmisiin.
Näistä syistä olemme ottaneet kirjeen kirjoittamisen yhdeksi tehtäväksi rippikoulun seurakuntajaksolle.
Me lähetämme sinulle tämän kirjeen. Vastavuoroisesti sinä lähetät meille oman kirjeesi, jossa kerrot omin
sanoin ja persoonallisesti ainakin seuraavista asioista:











kuvaile itseäsi, luonnettasi, harrastuksiasi
kerro, mistä asioista pidät erityisesti ja mitä vastaavasti inhoat
kerro haaveistasi ja toiveistasi, tulevaisuuden suunnitelmistasi
mitä ajattelet tästä maailmasta, jossa elämme
minkälainen on suhteesi kristinuskoon
minkälaisissa tilanteissa olet ollut tekemisissä seurakunnan kanssa, oletko puhunut uskosta
perheesi tai kavereidesi kanssa, jos olet niin millaisissa tilanteissa
mitä odotuksia sinulla on rippikoulua kohtaan, entä mitä jännität tai pelkäät rippikoulun
käymisessä
millainen on kotisi ja perheesi, mikä niissä on kaikkein parasta
mitä asioita pidät kauniina ja hyvinä
kerro mitä tahansa, jonka koet itsellesi tärkeäksi

Kirjeesi on toivottavasti juuri niin persoonallinen kuin sinäkin. Anna ajatusten virrata rehellisesti ja
avoimesti. Ketkään muut kuin leirin vetäjät eivät lue kirjettäsi. Se on siis täysin luottamuksellinen. Ota
kirje mukaasi viikonloppuleirille. Voit kirjoittaa kirjeen käsin tai koneella, halutessasi voit palauttaa kirjeen
myös sähköpostilla etukäteen.

Sinua siunaten,

Reeta, Elise ja Irina

