GODT NYTTÅR
fra HØVIK MENIGHET
Uke 1

NYTT ÅR MED NYE MULIGHETER
Godt nyttår alle sammen!! Da har vi nettopp ringt
inn et nytt år, med futt og klem og nyttårsraketter,
og ikke minst med Toccata og fuge i d-moll av J.S.
Bach, som vi fikk høre som postludium
1.nyttårsdag.
Her i menighetens stab forbereder vi nå oppstart av
våre faste aktiviteter, samt spesielle tiltak som vi
har på planen for vårsemesteret. Den første
programposten er feiringen av besøket av de
hellige tre konger, som i skrivende stund
forberedes med godteposer, boller og pynting av
menighetssalene.

HELLIGE TRE KONGERS DAG
Søndag 7.januar KL 11:00 blir det
«Hellige tre kongers»- gudstjeneste for
små og store, med dåp og
derpåfølgende juletrefest!! Kom og
opplev både at Martine Rosendahl
Aspelund og Lea Lindvig Vielte-Petit blir
døpt og dramatisering av fortellingen
om de vise mennene! Tre eldre vise
menn, sju unge HULKERE fra
ledertreningsprogrammet vårt ,
Thrøstur Eiriksson, Ingunn Galdal og
Trygve Rø vil lede gudstjenesten. Vi vil
også få møte den 4. vise mannen……
(hvem kan det være?)

5-åringer er spesielt invitert til å være med.
Det blir rytmer fra Østen (salme 107 i
salmeboka). Vi skal selvfølgelig også synge
Grundvigsalmen om stjernen og de vise
mennene, ha bønnevandring og gi vår
kollekt til Stefanusalliansen før vi fortsetter i
menighetshuset med juletregang og
kirkekaffe og juletrefest. Og hvem vet om
ikke de vise menn også blir med inn der….
Sees vi?

DETTE SKJER i HØVIK
KIRKE kommende uke
Faste aktiviteter:
• Mandag 08.01 kl. 10.30 Gågruppe, avgang
fra Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 08.01 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Onsdag 10.01 kl. 17.00 Bærum guttekorøvelse
• Onsdag 10.01 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 11.01 kl. 12.00 Babysang

Vi minner spesielt om:
Vi minner spesielt om feiringen av Hellige tre
kongers dag på søndag kl 11:00.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

