Leirikeskukset
Heponiemi
Toista kesää Lohjan seurakunnan
leirikeskuksena Karjalohjan
kirkasvetisen Puujärven rannalla.
Paikkaa voisi kuvailla myös eteläsuomalaisena paratiisina.
Siikaniemi
on Lahden seurakuntayhtymän leirikeskus
Hollolassa. Leirin aikana
käydään kahdesti Messilän
talviurheilukeskuksessa.
Laskettelu siellä on
omakustanteista. Tekemistä
on, monoilla tai ilman!

Högsåra
Högsåra on saari
Kemiönsaaren kunnassa.
Leiriltä tehdään kaksi
päiväretkeä alueen
lähikohteisiin.
Saaristo ihastuttaa!

Pikku-Syöte
Pikku-Syöte sijaitsee
Pudasjärvellä ja leirikeskus
löytyy Syötteen rinteiden
juurelta. Talvella on mahdollisuus hiihtämiseen ja lasketteluun omakustanteisesti.
Kesälle tarvitset ulkoilun iloa.
Porot moikkailevat poluilla.

Saarikko
Lohjan seurakunnan perinteinen
leirikeskus Lehmijärven rannalla.
Usein kun kaupungissa sataa,
Saarikossa paistaa aurinko.

Lapiosalmi
Leirikeskus sijaitsee Posiolla,
Etelä-Lapissa. Talvileirillä
käydään kahdesti Rukan
hiihtokeskuksessa. Laskettelu on
omakustanteista. Vaikka
laskettelu ei olisi ykkösjuttusi, Lappi toivottaa
tervetulleeksi! Ja kesällä myös:
Tule tsekkaamaan Lapin kesää ja
retkimaastoja!

Ilmoittautuminen / Anmälning
Lohjan seurakunnan järjestämiin rippikouluihin pääset ilmoittautumaan lomakkeella osoitteesta
https://urly.fi/1KN6
Tee ilmoittautuminen tietokoneella.
Linkin lomakkeeseen löydät myös seurakunnan www-sivuilta lohjanseurakunta.fi/nuorille/rippikoulu
Leirimuotoiset rippikoulut maksavat kaikki 140 euroa. Tämä on ateriamaksu leirin ruoista.
Muualla rippikoulunsa käyvät ilmoittautuvat osoitteessa https://urly.fi/1KNb
seurakuntaan tutustumista varten.
Linkin lomakkeeseen löydät myös seurakunnan www-sivuilta lohjanseurakunta.fi/nuorille/rippikoulu
Skriba anmälning: Lojo församling har flera skriftskolor. En av dem är på svenska (Heponiemi 4).
Du kan anmäla dig genom att fylla det finska formuläret https://urly.fi/1KN6
Detaljerade instruktioner finns på anmälningssidan (på finska).
Alla skriftskolläger kostar 140 euro.

Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin on avoinna / Anmälningen är öppen under tiden
to 8.10. klo 15:00 - ti 20.10. klo 21:00.
Rippikoulujen ryhmäjaosta ilmoitetaan lokakuun lopussa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Du får veta om gruppfördelningen i slutet av oktober via den e-post som du har meddelat vid
anmälningen.
Lohjan, Karjalohjan ja Sammatin suomenkielisten leiririppikouluryhmien jaoissa suoritamme tarpeen
tullen arvontaa hakijoiden kesken. Rippikouluryhmän maksimikoko on 25 nuorta Lohjan seurakunnan
leirikeskuksissa ja muissa 20. Jos toiveittesi kanssa samalla ajankohdalla menee leiri toisessa
leirikeskuksessa, johon et hakenut, luetaan se myös yhdeksi vaihtoehto. Tarvittaessa perustele toiveesi.
Kun olet saanut paikan rippikouluryhmään, ryhmäsi ohjaajat lähettävät sinulle sähköpostia pari viikkoa
ennen ensimmäistä tapaamista. Tallenna heti viestin luettuasi ohjaajiesi yhteystiedot.

