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Gudstjeneste med
KONFIRMANTPRESENTASJON

Har du spørsmål? Ta kontakt med
sokneprest Trygve eller diakon Ellen som
leder samlingene.

Velkommen til å møte årets konfirmanter! De vil
delta med drama og sang og noen av dem vil være
medliturger - og alle vil få sine bibler.
Kommer du, blir du utfordret på spørsmålet: Hva
står du opp for? Våger du å gå «motstrøms»?
Og så vil det handle om Jesu dåp og vår dåp – det
som konfirmasjonstiden også handler om.

KONFIRMANT KICK-OFF

Dagens tekst er fra Markusevangeliet, kap1, 3-11.
Kateket Nina, kantor Thrøstur og sokneprest Trygve
leder gudstjenesten. Etterpå er det kirkekaffe i
menighetshuset samtidig som det er
konfirmantforeldreinformasjonsmøte i kirken.

STILLE KIRKE PÅ HØVIK
Vi vil i vår ha 9 torsdager kl. 19-20.30 der vi
inviterer til stillhetsarbeid og meditasjonsfelleskap i kirken.
• Kirken er åpen fra kl. 18.45.
(NB: Vi stenger døren kl19.03)
• Fra kl 19: Åpning av kvelden,
noen tanker om tro og stillhet
• Avslapnings- og nærværsøvelser
• 20 minutter stille meditasjon i koret som
avsluttes med velsignelsen
(på stol/krakk eller pute)
• Fra kl 20: Te og samtale i sakristiet for de
som ønsker det. Slutt kl. 20.30
På torsdagene med kveldsmesse (1. torsdag i
måneden) er det selvfølgelig mulig å komme
direkte til den.
Datoer: 18.jan,1.feb (med kveldsmesse kl
20.30), 15.feb, 1.mar (med kveldsmesse),
5.apr (med kveldsmesse), 19.apr,
3.mai (med kveldsmesse), 31.mai og 7.juni
(med kveldsmesse)

På lørdag (i morgen) møtes over 90
konfirmanter og 30 ledere til konfirmant
kick-off i kirken. Vi skal ha undervisning om
gudstjenesten, bli kjent løype, korøvelse og
drama, for å nevne noe. Lederne er godt
forberedt og vi ser frem til en morsom og
lærerik samling. På søndagens gudstjeneste
får dere se noen av det vi har jobbet med på
lørdag, da vil vi også presenterer årets
konfirmantkull.

DETTE SKJER i HØVIK
KIRKE kommende uke
Faste aktiviteter:
• Mandag 15.1 kl. 10.30 Gågruppe fra Henie
Onstad seniorsenter
• Mandag 15.1 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 16.1 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 16.1 kl. 18.00 Tensingøvelse
• Onsdag 17.1 kl. 17.00 Guttekoret øver i
kirken
• Onsdag 17.1 kl. 19.00 Bærum Bachkor øver
• Torsdag 18.1 kl. 12.00 Babysang i kirken
• Torsdag 18.1 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 18.1 kl. 18.00 Åpent HUS
• Torsdag 18.1 kl. 18.45 Åpen kirke + Stille
kirke
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

