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BARNEGOSPEL - plass til flere

På lørdag møtes forventningsfulle 8-åringer til
Tårnagentsamling. Barna skal få løse oppdrag
og mysterier i kirken og i Bibelen. Dette skal de
gjøre sammen med trosopplærere Ingunn Berit
Galdal og Sara Marie Helstad, kantor Thrøstur
Eiriksson, kapellan Rune Klæboe og
ungdomsarbeider Marianne Skjønhaug.

På søndag synger barnegospel. Gi et tips til alle som
dere tenker kanskje kunne ha moro av å være med.
Vi har plass til enda flere deltakere. Barnegospel er
en underbart livlig gjeng som har det skikkelig
moro.

Flere ungdommer hjelper til, samt en 11-åring
som har lyst å være leder. Foreldre kommer til
å være englevakter, så alle vil bli godt ivaretatt!
Dette blir stas!!
På søndagen fortsetter vi med messe der
tårnagentene og barnegospel vil sette sitt preg
på gudstjenesten. I prekenen, som er over
Lukas 15, vil vi få høre noe om hva
tårnagentene har oppdaget gjennom sin
symbolvandring i kirken…
Barnegospel skal synge, og blir ledet av dirigent
Viktoria Solum.
Etterpå blir det fest for alle i menighetshuset.
Velkommen!

Husk Medarbeiderfesten
Vi minner igjen om at vi inviterer vi til
Medarbeiderfest Torsdag 15.mars kl 18.
Gå ikke glipp av en humørfylt aften! – og meld dere
på til ingeborg@baerum.kirken.no eller ring/send
SMS til 98267826.

Gudstjenesteundersøkelsen,
ny runde på søndag
Vi takker for all input til vårt kontinuerlige
utviklingsarbeid knyttet til vårt gudstjenesteliv.
Vi gjennomfører neste undersøkelse på søndag,
11.mars og 22. april.

Så kom på gudstjenesten også nå på søndag og
gi dine tilbakemeldinger!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE KOMMENDE UKE
• Mandag 12.03.18 kl. 10.30 Gågruppe fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 12.03.18 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 13.03.18 kl. 18.00 Tensingøvelse
• Onsdag 14.03.18 kl. 17.00 Guttekorøvelse
• Onsdag 14.03.18 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 15.03.18 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 15.03.18 kl. 17.30 Barnegospel

• Torsdag 15.03.18 kl. 18.00 Åpent HUS
• Torsdag 15.03.18 kl. 18.45 Åpen kirke
• Søndag 18. mars kl. 11.00 Ung messe med
nattverd. Fasteaksjon.
Der møter dere Trygve Rø og Nina Engen.
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

