GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 36

2.KONFIRMASJONSHELG

SJONGLERING

Velkommen til våre konfirmasjonsgudstjenester og del gleden sammen med
konfirmanter og deres familier – gleden over
flotte ungdommer og over Guds løfter om
nærvær og nåde i møte med åpen framtid. Det
er plass til alle !

Neste uke starter vi opp første av tre
kurskvelder med sjonglering og showdans.
Vi har hyret inn en profesjonell instruktør,
som er flink med barn. Dette unike tilbudet
går til tiåringer i menigheten og er en del av
trosopplæringen. Kjenner du noen som har
lyst til å leke med baller eller ta noen enkle
dansetrinn og som er født i 2008, så meld
de på innen mandag på her www.hovikmenighet.no

Kateket Nina, sokneprest Trygve og kantor
Thrøstur leder gudstjenestene godt hjulpet av
kirketjener Emilie og sangere fra Bachkoret og
ledere fra HUS. Trygve preker over
dåpsbefalingen i Matt 28,17-20 og
Filipperbrevet, kap 4, 4-8, en fantastisk
oppsummering av troen og livet, av nåden og
utfordringen til et liv lyset. Kollekt til barne - og
ungdomsarbeidet i menigheten.

Konfirmantarbeidet..
Sist helg ble 63 konfirmanter konfirmert. Bachkoret
og mange konfirmantledere deltok med sang og
praktisk hjelp gudstjenestene. Selv om kirken er
omkranset av stillaser så ble det høytidelig og fint
inne i kirken.
Etter gudstjenesten på søndag hadde vi en egen
lederevaluering etter årets konfirmantleirer, det er
viktig med tanke på jobben vi skal gjøre neste år.
Tirsdag 4.9 startet vi opp årets konfirmantlederkurs
og 20 av årets konfirmanter har meldt seg på. De
skal være med på fire kvelder, en helg på
Haslumseter, samt ha praksisoppgaver.

HASLUMSETERDAGEN 16/9
Pilegrimsmesse kl 12, med samling i kafeteriaen
etter gudstjenesten.
Gudstjenesten ledes av Sokneprest Trygve Rø og
ungdomsledere fra Høvik ungdomssenter.
Pilegrimsvandring - en vandring med salmene i Det
gamle testamentet.
Vandringen startet kl 08,30 ved Haslum kirke.
Vandringen avsluttes med pilegrimsmessen
Hvor jeg 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.
Transport fra Fossum/Haslum kirke etter
endt vandring sørger hver og en for.

KOMMENDE UKE
Faste aktiviteter:
• Mandag 10.09.18 kl. 10.30 Gågruppe fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 10.9.18 kl. 17 Kulturskole:
Dans for 3.-5. klasse i Høvik
menighetshus
• Mandag 10.9.18 kl. 18: Kulturskole:
Dans for 6.-8. klasse i Høvik
menighetshus
• Mandag 10.09.18 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 11.09.18 kl. 17.00 TensingMiddag
• Tirsdag 11.09.18 kl. 18.00 Tensingøvelse
• Onsdag 12.09.18 kl. 17.00
Guttekorøvelse
• Onsdag 12.09.18 kl. 19.00 Bærum
Bachkor-øvelse
• Torsdag 13.09.18 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 13.9.18 kl. 16.30: Sjonglering og
dansekurs for 10-åringer
• Torsdag 13.09.18 kl. 17.30 Høvik
Superkids (Barnegospel)
• Torsdag 13.09.18 kl. 18.00 Åpent HUS

Merk spesielt:
• Søndag 16.9.18 kl. 11: Høymesse i Høvik kirke.
Dåp. Nattverd. Agnar Holme. Jan Einbu. Offer:
Haslumseter kapell. Kirkekaffe.
• Søndag 16.9.18 kl. 12: Pilegrimsmesse på
Haslumseter kapell. Trygve Rø. Ungdomsledere
fra HUS. Vandring fra Haslum kirke kl. 8.30.
Kirkekaffe.

For mer informasjon om gudstjenester
og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller

