YLEISIÄ OHJEITA SEURAKUNTAJAKSON TAPAHTUMIIN OSALLISTUMISESTA
Oman ripariryhmän aloitusjumalanpalvelus:
Tästä tilaisuudesta rippikoulusi alkaa, ja saat tietoa jumalanpalveluksesta ja ehtoollisella käymisestä sekä tarvittavat infot rippikoulutaipaleestasi.
Joulunajan tapahtuma:
Seuraa kirkollisia ilmoituksia ja valitse sieltä yksi joulunajan tapahtuma eli tilaisuus, joka pidetään
kirkossa/kappelissa 1. adventtisunnuntain ja loppiaisen välillä eli 2.12–6.1.2019. Se voi olla jumalanpalvelus, jouluaattohartaus tai muu vastaava. Kun tilaisuus päättyy, ota älypuhelimella kuva
virsitaulusta ja lähetä oman ryhmäsi papille tekstiviesti tai whatsApp -viesti, johon liität ottamasi
kuvan, oman nimesi, rippikouluryhmäsi ja vastauksen kysymykseen "Mikä oli liturginen väri tilaisuudessa, johon osallistuit? sekä tilaisuudessa toimineen suntion tai papin nimen". Liturgisen värin voit katsoa itse alttarilta tai kysyä suntiolta tai papilta.
Kauneimmat joululaulut:
Sunnuntaina 16.12.2018 klo 18.00 Konginkankaan kirkossa järjestetään rippikoululaisten omat
kauneimmat joululaulut. Tänne toivomme sinun pyytävän kummejasi ja isovanhempiasi mukaasi.
Seurakuntapäivä:
Lauantaina 26.1.2019 Äänekosken seurakuntakeskuksella vietetään kaikille rippikoululaisille yhteistä seurakuntaan tutustumispäivää, jossa saat tavata seurakunnan eri työalojen työntekijöitä
ja kuulet, mitä kaikkea seurakunnassa puuhataan ja samalla pääset tutustumaan myös seurakunnan monipuolisiin tiloihin.
Pääsiäisen ajan tapahtuma:
Seuraa kirkollisia ilmoituksia ja valitse sieltä yksi pääsiäisenajan tapahtuma eli tilaisuus, joka pidetään kirkossa/kappelissa palmusunnuntaista alkavalla hiljaisella viikolla tai pääsiäisen aikaan eli
14.4–22.4.2019. Se voi olla mm. jumalanpalvelus, hartaus tai pääsiäisvaellus. Kun tilaisuus päättyy,
ota älypuhelimella kuva virsitaulusta ja lähetä oman ryhmäsi papille tekstiviesti tai whatsApp viesti, johon liität ottamasi kuvan, oman nimesi, rippikouluryhmäsi ja vastauksen kysymykseen
"Mikä oli liturginen väri tilaisuudessa, johon osallistuit? sekä tilaisuudessa toimineen suntion tai
papin nimen". Liturgisen värin voit katsoa itse alttarilta tai kysyä suntiolta tai papilta.
Ripariperjantai:
Ripariryhmällesi on määrätty tietty perjantai-ilta, jolloin saavut Äänekosken seurakuntakeskukseen viettämään mukavan iltahetkisen yhdessä ryhmäsi kanssa ja pääset tutustumaan myös
isosiin. Ryhmäsi ripariperjantain päivämäärän löydät riparikirjeestä.
Yhteisvastuutempaus helmi-maaliskuussa 2019:
Kaikille rippikoululaisille yhteinen hyväntekeväisyyspäivä ulkoilun merkeissä. Tästä tulee lisää tietoa myöhemmin.
Oman ripariryhmän jumalanpalvelus keväällä 2019:
Osallistut oman rippikouluryhmäsi kanssa jumalanpalvelukseen. Tästä tulee lisää tietoa myöhemmin.

Seurakunnan vapaaehtoistoimintaan tutustuminen:
Rippikouluaikana sinulla on hieno mahdollisuus päästä tutustumaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ihan käytännössä. Saat valita useista eri vaihtoehdoista mukavimmalta kuulostavan
palvelutehtävän, joita voivat olla mm. suntion avustaminen jumalanpalveluksessa, vanhusten ulkoiluttaminen, perhetapahtumassa lasten kanssa leikkiminen, keittiöllä emännän apuna työskentely jne.
Osa tehtävistä saattaa olla jo heti joulukuussa, ja osa vasta myöhemmin keväällä, odottele kärsivällisesti yhteydenottoa. Takaraja tehtäville on huhtikuun lopussa. 7.11 saat sähköisen linkin rippikouluilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siispä: Ilmoittaudu
marraskuun aikana ja suorita tehtävä saamiesi ohjeiden mukaan. Osaan tehtävistä on rajattu
määrä paikkoja, joten ole nopea.
Ei enää rippikoulukorttia
Äänekosken seurakunnassa ei ole enää käytössä rippikoulukorttia, johon merkintöjä osallistumisesta kerättäisiin, vaan osallistuminen kontrolloidaan jokaisessa tapahtumassa erillisellä tavalla.
Älä siis karkaa tilaisuuksista välittömästi vaan muista käydä ilmoittautumassa tilaisuudesta vastaaville, jotta osallistumisesi kirjataan ylös!
Joulun ajan ja pääsiäisen ajan tilaisuuteen liittyy erillinen tehtävä: Kun tilaisuus päättyy, ota älypuhelimella kuva virsitaulusta ja lähetä oman ryhmäsi papille tekstiviesti tai whatsApp -viesti, johon liität ottamasi kuvan, oman nimesi, rippikouluryhmäsi ja vastauksen kysymykseen "Mikä oli
liturginen väri tilaisuudessa, johon osallistuit? sekä tilaisuudessa toimineen suntion tai papin nimen". Liturgisen värin voit katsoa itse alttarilta tai kysyä suntiolta tai papilta.
Rippikoulun suorittaaksesi sinun tulee osallistua kaikkiin edellä mainittuihin tilaisuuksiin talven
aikana!
Mikäli et esim. sairastumisen vuoksi pääse osallistumaan johonkin tilaisuuteen, ole siitä heti
yhteydessä OMAN RIPARIRYHMÄSI ohjaajiin, joiden kanssa sovit korvaavasta tehtävästä.

