HEJ!
Du hör till dem som är födda år 2008 och kommer att fylla 15 år under nästa år. I detta brev
bjuder vi in dig till kristendomsskola under 2023. Välkommen!

Kristendomsskola – vad är det?
Kristendomsskolan är en del av kyrkans dopundervisning. Det populäraste sättet att gå
kristendomsskolan (kripari, kristendomsläger) är i form av ett läger. På lägret bekantar man
sig med kyrkans tro och levnadssätt i sällskap med andra unga ortodoxa. En vanlig lägerdag
består av gudstjänster, lektioner, lekar, grupparbeten och annan samvaro. På ett läger lär
man sig mera genom att tillsammans göra och uppleva saker än genom att sitta på lektioner.
Kristendomsskolan avslutas med en festliturgi. Någon konfirmation och första
nattvardsgång som i den lutherska kyrkan är inte aktuella, eftersom du som ortodox har
varit full medlem av ortodoxa kyrkan alltsedan du som barn döptes och myrrasmordes.
På lägret blir du bekant med nya människor och kan också hitta vänner för livet. Lägret är
ett bra tillfälle för att fundera kring livets stora frågor, bekanta sig med sin egen kyrka och
livet som ortodox.
I kristendomsskolan ingår en samling i god tid före lägret vid den kyrka som finns i området
man bor i, ett åtta dagar långt läger samt en avslutningsdag efter lägret. Alla läger sträcker

sig från en fredag till nästa veckas lördag och avslutas på lördagen med en festliturgi i någon
av de kyrkor som finns nämnda nedan.
Före lägret ordnas samlingar enligt din hemadress vid dessa kyrkor på följande tider:
- Hagalund och Kyrkslätt 15.1 kl. 10–14
- Lojo och Borgå 22.1 kl. 10–14
- Lahtis och Träskända 5.2 kl. 10–14
- Hangö och Kvarnbäcken (i Helsingfors) 12.2 kl. 10–14
- Tavastehus och Helsingfors (Uspenskijkatedralen) 5.3 kl. 10–14
- Dickursby (Vanda) 12.3 kl. 10–14
Man deltar i dessa samlingar i enlighet med sin hemadress. Om man till exempel bor i Esbo
är det Hagalund som gäller. Vi skickar senare en skild inbjudan per e-post till dig om den
samling du kan delta i.

Förhandsträffar för enskilda läger ordnas enligt följande.
- träffen för 1:a kristendomslägret 21.1 kl. 13 i Helsingfors
- träffen för 2:a kristendomslägret 29.4 kl. 13 i Helsingfors
- träffen för 3:e kristendomslägret 29.4 kl. 10 i Helsingfors
- träffen för 4:e kristendomslägret 30.4 kl. 13 i Helsingfors
- träffen för 5:e kristendomslägret 29.4 kl. 16 i Helsingfors
- träffen för 6:e kristendomslägret 30.4 kl. 16 i Helsingfors
Också till dessa träffar skickar vi en skild inbjudan per e-post längre fram.

År 2023 arrangerar vi följande kristendomsläger:
1:a kristendomslägret, Fagernäs (Loppi) 17.–25.2.2023
Avslutning i Helsingfors, Uspenskijkatedralen 25.2.
2:a kristendomslägret, Fagernäs (Loppi) 9.-17.6.2023
Avslutningsliturgi i Fagernäs 17.6
3:e kristendomslägret på dagtid
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Avslutningsliturgi i Helsingfors, Uspenskijkatedralen 17.6.
4:a kristendomslägret, Fagernäs (Loppi) 30.6.–8.7.2023
Avslutningsliturgi i Fagernäs 8.7.
5:a kristendomslägret, Fagernäs (Loppi) 14.7.–22.7.2023
Obs! Detta läger har beredskap för verksamhet också på svenska.

Avslutningsliturgi i Fagernäs 22.7.
6:a kristendomslägret, Fagernäs (Loppi) 28.7.–5.8.2023
Avslutningsliturgi i Fagernäs 5.8.
Vi följer aktivt med situationen i samhället och anpassar vid behov verksamheten till
rådande bestämmelser. Vi informerar om eventuella förändringar.
Lägeranmälan
Anmälan till lägren sker på internet på adressen https://tinyurl.com/HOSkripat.
Anmälningen öppnas 12.9.2022 kl. 8.
Fyll i blanketten omsorgsfullt!
Minns att på blanketten i favoritordning nämna de två läger du kan tänka dig att delta i.
Vi tar inte emot anmälningar per telefon!
Utöver dig kommer över 200 ungdomar att delta i kristendomslägren. Lägerplatserna fylls i
den ordning anmälningarna inkommer, så se till att svara så snabbt du kan. På så sätt har du
större chans att få plats på just det läger du önskar. När vi tagit emot din anmälan, skickar vi
dig en bekräftelse på att du fått lägerplats.

Vi arrangerar en träff för lägerdeltagarnas vårdnadshavare via Teams måndagen 19.9.2022 kl.
17:30 samt måndagen 23.1.2023 kl. 17:30. Då berättar församlingens anställda om
kristendomslägret i allmänhet, svarar på frågor och presenterar platserna för lägren. Träffen
tar ca en timme. Länken till Teams är följande: https://tinyurl.com/kripainfo23
För medlemmar i Helsingfors ortodoxa församling kostar lägren med övernatting 200€ och
lägret som ordnas på dagtid 75€. För andra är priset 320€ respektive 120€.
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Avgiften för kristendomsskolan täcker samlingarna före lägret, själva lägret samt ett
fortsättningsläger.
Ett lägerbrev skickas till deltagarna några veckor innan lägret börjar.
Lägeravgiften skall betalas innan lägret börjar.

Ifall lägeravgiften till följd av arbetslöshet, medellöshet eller någon annan omständighet
orsakar svårigheter kan församlingen bevilja nedsatt avgift, en betalningsplan eller dispens
från avgiften. Sänd i så fall in en fritt formulerad ansökan före utgången av januari per brev
eller e-post till församlingens diakoniavdelning på följande adress:
Postadress: Helsingin ortodoksinen seurakunta, diakoniatoimi
Liisankatu 29 A
00170 HELSINKI
E-post:
diakonia.helsinki@ort.fi

Med vänlig hälsning,
Niina-Maarit Rautamäki
niina-maarit.rautamaki@ort.fi
p. 040 484 2427

Vasili Venkula
vasili.venkula@ort.fi
p. 040 825 8230
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