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fra HØVIK MENIGHET
Uke 1

GODT NYTT ÅR alle sammen
Vi håper dere alle har hatt en strålende høytid.
Her i Høvik staben er vi allerede godt i gang med
2019, og har startet året med flott
nyttårsgudstjeneste samt vårt favoritt-tiltak
«Prinsen av Egypt» som dere kan lese litt om
under. Til helgen er det også tid for ungdommenes
nyttårsball. Velkommen til et nytt godt år i Høvik
Kirke.

TRETTENDE DAG JUL
Førstkommende søndag er Trettendedag jul. For
mange er dette en merkedag som markerer slutten
på jula. De mest standhaftige drøyer det riktignok
gjerne en uke til, inntil «tjuendedags Knut jager
julen ut» som de sa det i gamledager. Denne
praksisen samsvarer relativt godt med den kirkelige
kalenderen. Første søndag etter nyttårshelgen
innledes en ny periode i kirkeåret,
åpenbaringstiden. Den søndagen vi har for oss nå til
helgen er den første av søndagene i denne
perioden, og bærer navnet Kristi åpenbaringsdag.
Men selv om vi er i ferd med å legge julen bak oss,
skinner julens åpenbaringslys fortsatt med inn i
åpenbaringstiden – ja, det kan vel også sies å være
en avgjørende forutsetning for den. Bibeltekstene
denne søndagen synes å passe godt inn i et slikt
bilde …

menighetssalen, pynter med planter og
palmeblader og har historiefortelling,
kunstverksted, matverksted osv. med barna hele
dagen. Så avslutter vi med en vernissage når
foreldrene kommer, samt et stort felles måltid
med masse forskjellig mat fra
middelhavsområdet. I år som sist ble det hele en
stor suksess – alle frivillige ledere og ansatte var
strålende fornøyd, og vi fikk gode
tilbakemeldinger fra foreldre og barn. Suksessen
fortsetter nok til neste år igjen!

HUS-Ball
Denne helgen er det tid for det årlige nyttårsballet
arrangert av Høvik Ungdomssenter! Temaet i år er
Disney og eventyr, og vi gleder oss til å se hva
slags kostymer og antrekk som kommer ut av det!
Vi er hele 37 påmeldte i år, og gleder oss til
servering fra kokk og tidligere HUS medlem Halvor
Leithaug Strand og kokkelærling og nåværende
HUS-er Martin Rødland! Vi skal spise god mat og
danse utover kvelden. Alt er arrangert og planlagt
av styret i Ten-Sing i samarbeid med
Ungdomsarbeider Viktoria. Dette blir stas!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
Faste aktiviteter:

Fra det gamle testamentet leses Jes 41, 4-8
Videre, fra brevene, 2 Kor 4, 1-6
Til sist, fra evangeliene, Joh 12, 42-47
Vel møtt til gudstjeneste i Høvik kirke!

PRINSEN AV EGYPT
Onsdag 2. januar ble året sparket i gang med
«Prinsen av Egypt» her i Høvik menighet. Konseptet
tar utgangspunkt i historien om Moses og
utvandringen fra Egypt, og er et
trosopplæringstiltak som vi har utviklet for 7åringene. Vi setter opp et stort telt av stoff i

• Mandag 07.01 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra Henie
Onstad seniorsenter
• Tirsdag 08.01 kl. 16.00 Tensing-middag
• Onsdag 09.01 kl. 17.00 Bærum guttekor-øvelse
• Onsdag 09.01 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 10.01 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 10.01 kl. 17.00 Middag for alle
• Torsdag 10.01 kl. 17.30 Høvik superkids
• Torsdag 10.01 kl. 18.00 Åpent HUS
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

