ADVENT OCH JUL
I REPLOTS FÖRSAMLING

~ 2021 ~

”VAR INTE RÄDDA. JAG BÄR BUD TILL ER OM EN STOR GLÄDJE, EN GLÄDJE
FÖR HELA FOLKET. IDAG HAR EN FRÄLSARE FÖTTS ÅT ER I DAVIDS STAD,
HAN ÄR MESSIAS, HERREN.”
LUKAS 2: 10-11

FÖRSAMLINGENS HÄLSNING
Bästa skäribor! Äntligen får vi träffas igen och vi öppnar dörrarna till kyrkorna,
församlingshemmet och Björkögården för att du och jag ska få skingra ensamheten
och satsa på gemenskap och samhörighet. Vi vill göra trösklarna så låga som möjligt
och därför har vi startat med öppethusverksamhet och program som kan stärka
samhörigheten. Förutom sådant som räknas upp längre fram, har vi öppet hus för
föräldrar och barn på onsdagar kl. 9–11 till 15 december och kaffehörna för
daglediga torsdagar kl.14–15 till 9 december i församlingshemmet. 9 december
sjunger vi julsånger och församlingen bjuder på glögg och pepparkakor. Efter nyår
onsdagen 12 januari kl.18 startar i Björkögården en alpha-kurs, som är öppen för
alla intresserade. Anmäl dig till pastorskansliet tel. 044 356 0543 eller
replot.forsamling@evl.fi. Alternativt kan du kontakta Leif Galls.

Vad är alpha?

Livet är värt att utforska och mer än 24 miljoner människor över hela världen har
redan utforskat livet med hjälp av en alpha-kurs. Nu har alpha nått skärgården och
en kurs börjar i Björkögården onsdagen den 12 januari kl.18 med beräknat avslut
den 23 mars. Alpha är mat, föredrag och samtal om livet och tron. En kurskväll kan
se ut såhär: Mat 18:00; föredrag 18:30; kaffepaus 19:15; samtal i grupper 19:30–
20:30. Vid en alpha-kurs får du fritt ställa frågor och diskutera med andra deltagare
och alpha-teamet. Vi bryr oss om varandra. Vi vill skapa en trivsam atmosfär och dela
den med våra vänner. Vi försöker visa vad det kristna livet innebär och ge varandra
möjlighet att själva uppleva det. Ledorden i alpha är KÄRLEK, LÄRA, LEVA! Kom
med!

Berndt Berg, tf kyrkoherde, önskar Dig en riktigt god och välsignad adventsoch jultid!

PROGRAM I FÖRSAMLINGEN:
NOVEMBER
• Mathörna ons 17.11 kl.13 i Björkö. Äldrerådgivare och minnesskötare

Gerd Viklund. Anmälan senast 15.11 till Barbro Lähdesmäki 044 3520 011.

• De äldres kyrksöndag: mässa sön 21.11 kl. 10 i Replot. Berg, Wargh.
Kyrkkaffe i kyrkan. Ring pastorskansliet om du önskar skjuts!

• De äldres kyrksöndag: mässa sön 21.11 kl. 13 (obs tiden!) i Björkö.
Berg, Wargh. Kyrkkaffe.

• Familjegudstjänst sön 28.11 kl. 10 i Replot. Berg, Wargh,

Skärikyrkans kör och Unga Röster. Kyrkkaffe. Inskrivning till skriftskolan
efter gudstjänsten.

• Familjegudstjänst sön 28.11 kl. 12.30 i Björkö. Berg, Wargh.
Björköbarn sjunger. Kyrkkaffe.

DECEMBER
• Småbarnens julkyrka i Replot tor 2.12 kl. 9:30. Svevar, Wargh och
Kronqvist. Varm saft och pepparkaka serveras efteråt utanför kyrkan.

• De vackraste julsångerna lör 4.12 kl. 18 i Replot. Svevar, Wargh,
Skärikyrkans kör, Kronqvist.

• Gudstjänst med de vackraste julsångerna sön 5.12 kl. 18 i Björkö.
Svevar, Wargh, Skärikyrkans kör, Kronqvist. Kyrkkaffe.

• Självständighetsdagens gudstjänst mån 6.12 kl.10 i Replot med

uppvaktning vid hjältegraven. Svevar och Wargh. Skäriblåset spelar. Kyrkkaffe.

• Uppvaktning vid hjältegraven i Björkö 6.12 kl. 15.
• Kvällsmässa ”i all enkelhet” sön 12.12 kl. 18 i Replot. Svevar, Lång.
• Mathörnan ons 15.12 kl. 13 i Björkögården. Julgröt och julsånger. Svevar
och Wargh.

• Gudstjänst sön 19.12 kl.14 i Replot församlingshem. Svevar, Wargh.
Julglögg och pepparkakor.

• Julbön fre 24.12 kl. 13 i Replot. Svevar, Wargh.
• Julbön fre 24.12 kl. 14.30 i Björkö. Svevar, Wargh, sång: Lisa Lähdesmäki.
• Julotta lör 25.12 kl. 7 i Replot. Vesterlund, Wargh.
• Julotta lör 25.12 kl. 9 i Björkö. Vesterlund, Wargh.
• Byagudstjänst sön 26.12 kl. 14 i Södra Vallgrund. Vesterlund, Wargh.
Kaffeservering, sång.

JANUARI 2022
• Kvällsmässa lör 1.1.2022 kl. 18 i Replot. Svevar, Wargh.
• Högmässa sön 2.1.2022 kl.12.30 i Björkö. Svevar, Wargh. Kyrkkaffe.
• Missionsdag med gudstjänst, servering och program tor 6.1 2022 kl. 13 i
Replot församlingshem. Svevar och Wargh. Predikan: Kristian Sjöbacka.
Missionsprogram med Chamilla och Kristian Sjöbacka.

DIAKONINS INSAMLINGAR INFÖR JULEN:
Klädinsamling: Vi tar i princip emot alla sorters kläder men allra helst
herrkläder (gärna skor / stövlar). Även annat kan vi kanske ta emot,
ring och fråga om det är något du undrar över. Insamlingen avslutas
23.12.2021. Vi kan samla in kläder både vid Björkögården och / eller
Replot församlingshem.
JUNIOR
Vallgrunds skola: Innebandy för
åk 4-6 måndagar kl.16–17.
Höstterminen avslutas
måndagen 29.11 kl.16–17
Replot församlingshem:
Bakkurs för åk 4–6 onsdagar
kl.18–19.15. Kursledare Iisa
Jaatinen. Vi avslutar
höstterminen onsdagen 8.12
kl.18–19.15
Björkögården:
Junior för åk 1–4 tisdagar
kl.18.30–19.30. Ledare är
Emilia Sandvik
Junior för åk 5–7 tisdagar
kl.19.30–20.30. Höstterminen
avslutas i båda grupperna 7.12.
På vårterminen 2022 börjar
grupperna under vecka 3.

I Diakonilådorna i butikerna i Södra Vallgrund, Björkö och Sale
(Replot) kan du sätta kaffe, men även hygienartiklar och småningom
julsaker/julgodis m.m.
Vill du ge ekonomiskt stöd kan du betala in en summa till
Diakonifonden Kontonummer: FI07 4970 1440 0007 15, HELSFIHH
OBS! Märk inbetalningen med ”Replot”. Fondens tillståndsnummer
är RA/2020/1354

Behöver du extra ekonomiskt stöd eller någon att tala med så
ta gärna kontakt med vår diakonarbetare tel: 044 352 0156.
UNGDOMSVERKSAMHET
Hjälpledarskolning: Vi fortsätter med
hjälpledarskolning i november och
i december. Närmare info ges på
WhatsApp.
Skriftskola: Skriftskolan börjar
söndagen 28.11 (1:advent) kl.10 i
Replot kyrka med inskrivning, info
och utdelning av kyrkogångsboken.
Du som är född 2007 eller tidigare
kan anmäla dig i förväg genom att
kontakta kansliet i Replot, tfn 044
3560 543 tisdagar kl.12–15 eller
torsdagar kl.9–12. Närmare info ges
på kansliet.

MUSIKENS
GRUPPVERKSAMHET
Unga röster är en kör för barn/
ungdomar i grundskolan. Vi
övar torsdagar kl. 15.40–16.30
i Replots församlingshem.
Skärikyrkans kör är en blandad
kör för vuxna röster. Vi övar
torsdagar kl. 17.30–18.30 i
Replots församlingshem.
Skäriblåset är en blåsensemble
för alla typer av blåsinstrument.
Vi övar torsdagar kl.19–20 i
Replots församlingshem.

Ungdomsträff i Replots
församlingshem:
Tisdag 14.12 kl.15.40–17
Pepparkaks- och jultårtsbakning.
Konfirmanderna får underskrift.
Onsdag 15.12 kl.15.40–17
Pepparkaks- och jultårtsbakning.
Konfirmanderna får underskrift.

REPLOTS FÖRSAMLING

Prästgårdsvägen 9, 65800 Replot
Tfn 044 356 0543
e-post: replot.forsamling@evl.fi
www.replotsforsamling.fi
Besök gärna vår Facebook-sida också!
Pastorskansliet är öppet tisdagar kl. 12–15 och torsdagar kl. 9–12.
LAYOUT, Niklas Lindvik

