27.12 kl. 14.00 Cafégudstjänst vid Odd-Inn, Söderudden. Svevar, Wargh.
1.1.2021 kl. 18.00 Kvällsmässa i Replot kyrka. Svevar, Wargh.
3.1.2021 kl. 18.00 Kvällsmässa i Björkö kyrka. Svevar, Wargh.
6.1.2021 kl. 13.00 Gudstjänst i Församlingshemmet, Replot,
kyrkkaffe och missionsjulfest. Svevar, Wargh.

Vill du stöda och hjälpa behövande här i Skärgården
inför julen?
Det kan du göra genom en donation till Korsholmsförsamlingarnas gemensamma diakonifond!

Diakonifondens kontonummer är:
FI07 4970 1440 0007 15
I meddelandefältet skriver du: Replots församlings diakoni
Vår penninginsamlings tillståndsnummer är RA/2020/1354

www.replotsforsamling.fi
Följ oss också på facebook: Replot församling
replot.forsamling@evl.fi
Pastorskansliet tel. 044-356 0543
Kyrkoherden tel. 044-352 0261
Pastorskansliet är öppet tisdag och torsdag kl. 9-12 i december.
Från januari: tisdag kl. 12-15 och torsdag kl. 9-12.

Julen - den goda viljans högtid
Något av det bästa som kan hända är
att bli sedd, hörd och förstådd. Det
gäller också under adventstiden och
julen. Varje julhögtid berättar att
Gud ser på oss med ömhet och förståelse. Som ett uttryck för sin goda
vilja sänder han sin son i världen. Bibeln berättar om detta och om att
Jesus såg på de människor han mötte
med förståelse. Detta vittnar om att
Gud möter också oss med förståelse
i vår situation hur den än ser ut. Jesus tog del i människors svårigheter och utstrålade en godhet
som berörde och helade de människor han mötte. Den godheten finns till också för dig och mig. Guds kärlek når oss genom
julbudskapet och kallar oss att i vår tur dela med oss av den
kärleken till varandra. Jag hoppas att vi, trots de begränsningar
som corona-pandemin medför, får möjlighet att dela gemenskapen kring julbudskapet vid församlingens gudstjänster och
andra tillfällen nu under advents- och jultiden!
Berndt Berg, vikarierande präst

Replot med start från Sale i grupper. Kontunen, Wargh, Skärikyrkans kör, Skäriblåsarna, Unga röster m.fl.
6.12 kl. 10.00 Självständighetsdagens gudstjänst i Replot kyrka.
Ljuständning vid krigargravarna efter gudstjänsten. Kontunen,
Wargh, Skäriblåsarna.
6.12 kl. 15.00 Ljuständning vid krigargravarna i Björkö. Berg,
Wargh.
6.12 kl. 18.00 De vackraste julsångerna utanför Björkö kyrka.
Kontunen, Wargh.
9.12 kl. 13.00 Mathörnan i Björkögården med julgröt. Gäst:
Berndt Berg. Avgift: 12 euro. Anmälan: Lähdesmäki, tel. 0443520011.

13.12 kl. 10.00 Gudstjänst i Replot kyrka. Svevar, Wargh.
20.12 kl. 10.00 Gudstjänst i Församlingshemmet i Replot. Svevar,
Galls. Replots församlings kalenderlucka i Replot Byaråds adventskalender öppnar vid Församlingshemmet.
20.12 kl. 12.30 Gudstjänst i Björkö kyrka. Svevar, Galls.
24.12 kl. 13.00 Julbön i Replot kyrka. Svevar, Wargh.

29.11 kl. 10.00 Familjegudstjänst i Replot kyrka. Berg, Wargh,
Unga röster. Inskrivning till skriftskolan för unga födda 2006 eller
tidigare efter familjegudstjänsten.
29.11 kl. 12.30 Familjegudstjänst i Björkö kyrka. Berg, Wargh.
5.12 kl. 18.00 De vackraste julsångerna, Julsångsvandring i

24.12 kl. 14.30 Julbön i Björkö kyrka. Svevar, Wargh.
25.12 kl. 7.00 Julotta i Replot kyrka. Svevar, Wargh.
25.12 kl. 9.00 Julotta i Björkö kyrka. Svevar, Wargh.
26.12 kl. 14.00 Cafégudstjänst i UF Havsbandets lokal, Södra Vallgrund. Svevar, Wargh, Frida Perätalo.

