GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 36

KONFIRMASJONSHELG

HIP HOP i KIRKEN

Da går vi inn i årets andre store konfirmasjonshelg.
Det blir mange gudstjenester også denne helgen,
to på lørdag og en på søndag.
Merk at det på søndag ikke blir fullt i kirken, så da
er alle andre spesielt velkommen, da vil det være
god plass i kirken.
Også denne helgen vil det bli flotte gudstjenester
med inspirerende tale, flott seremoni, vakker
musikk og mange deltakende konfirmant-ledere.
Det er til og med sjanser for å se sola igjen, så det
håper vi på for alle konfirmantene.

Kan vi ha hip hop i kirken? Klart vi kan! Tre fredager
på rad er det tid for hip hop-kurs for 10-åringer.
Dette er en del av menighetens trosopplæring, og
er du nysgjerrig - sett av 24.sept, for da blir det hip
hop i gudstjenesten.

HASLUMSETERDAGEN
– med pilegrimsvandring, blir den 24.september.
Gudstjenesten starter kl 12 med samling i
kafeteriaen etterpå.
Pilegrimsvandringen starter kl 08.30 ved Haslum
kirke. Etter kort morgenbønn og utsendelse
vandrer vi til Haslumseter kapell via Ankerveien og
Muren. Underveis vil vi ha meditative pauser før vi
ankommer kapellet i god tid før pilegrimsmessen kl
12. Vandringen avsluttes etter messen.
En vandring med Bibel og Børli
Vi vil la oss utfordre til ettertanke, stillhet og
lavmælt samtale knyttet til utvalgte dikt av Hans
Børli og tekster fra Bibelen. Kanskje dette kan gi nye
tanker og litt mer innsikt og nye spørsmål til de
viktige spørsmålene:
Hvor er jeg på vei med mitt liv? Går jeg dit jeg
egentlig vil og bør ? Går jeg på livets vei – eller?
Ta med niste, drikke og gode sko. Vi vandrer
uansett vær. Ingen påmelding. Transport til
Haslum kirke og fra Fossum/Haslum kirke etter
endt vandring sørger hver og en for.
Spørsmål? Ta kontakt med Trygve Rø,
sokneprest@hovik-menighet.no, 47840438 som
leder vandringen.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Vi minner spesielt om:
• Lørdag 09.09 kl 11.00 og 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenester.
• Søndag 10.09 kl 11.00
Konfirmasjons-gudstjeneste.
Agnar Holme/Trygve Rø, Nina Engen, Thröstur
Eiriksson. Offer: Menighetens arbeid blant
barn og unge.
• Søndag 10.9 kl. 10.00-18.00 Menighetens
busstur til Ringkollen kapell og Klækken hotell.
• Faste aktiviteter:
• 11.9.17 kl. 10.30 Gågruppe fra Hennie Onstad
seniorsenter.
• 11.9.17 kl. 19.00 Bønnesamling i dåpssakristiet
• 12.9.17 kl. 17.00 Middag for ungdom
• 12.9.17 kl. 18.00 Tensingøvelse
• 13.9.17 kl. 17.00 Bærum Guttekor øver
• 13.9.17 kl. 18.00 Bærum Bachkor øver
• 14.9.17 kl. 12.00 Babysang
• 14.9.17 kl. 14.00 Tweensing med leksehjelp
• 14.9.17 kl. 17.30 Barnegospel
• 14.9.17 kl. 18.00 Åpent HUS
• 15.9.17 kl. 15.00 Hip hop-kurs for de født i
2007
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

