GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 37

BACK TO NORMAL – nesten!
Etter 2 helger med konfirmasjonsgudstjenester er
vi tilbake til rekken av «vanlige» søndager i
treenighetstiden. Men helt vanlig blir det ikke. Vi
er fortsatt i Luther-året med 500-årsmarkeringen
for reformasjonen. I den anledning har Kirkerådet
bestemt at 3 av årets gudstjenester skal være
preget av egne tema.
Første tema var «Nåden alene». Denne søndagen er
tema: »Skaperverket er ikke til salgs!» Tekstene som
er satt opp i den anledning, er Salme 33, 1-9,
2.Petersbrev 1, 5-9 og som evangelietekst Matt 7, 2428. Nå skal imidlertid samme tema belyses i en
annen sammenheng i Høvik, nemlig på møtet i
Menighetshuset torsdag 12. oktober kl 1900 ved
ingen ringere enn biskop emeritus Tor Berger
Jørgensen og likeledes på høymessen påfølgende
søndag (15. oktober). Agnar Holme, som skal
vikariere nå søndag, har derfor valgt å legge seg lavt
(!!) og la temaet speiles i salmene mer enn i preken.
Og for de som gjerne vil se på salmene på forhånd,
kommer oversikten her:
Til inngang: 538 Vi kommer til din kirke, Gud Dåpssalme: 583 Milde Jesus - Etter prekenen: 278A
Herre Gud, ditt dyre navn og ære (alle vers!) - Før
nattverden: 611 Du ber oss til ditt alterbord - Under
nattverden: 714 Brød for verden lot du vokse - Siste
salme: 724 Stjernene lyser fremdeles i mørket

KIRKEKAFFE igjen!
På søndag samles vi igjen etter gudstjeneste til
kirkekaffe. Da vil dere merke at vi har fått levert
deler av møblene som vi skal ha i de små
menighetssalene. Vi venter enda på noen litt større
bord til de små salene. Ellers pågår det arbeid med
lyd-dempning av rommene. Her finnes det
spennende muligheter, men det vil ta ytterligere litt
tid før alt er på plass.. Takk for all tålmodighet! Og
håper dere vil bli fornøyd på lang sikt!

TIDEBØNN i DÅPSSAKRISTIET
På mandager kl 19 er det mange som samles i
dåpssakristiet til tidebønn. Vi ber for menigheten,
ansatte, frivillige, store og små og for all
virksomhet i kirken vår. I fellesskap legger vi også
fram det hver og en måtte bringe med seg av
egne bønneemner. Velkommen!
I dåpssakristiet er det ellers veldig tomt på
veggene. Har dere lyst å komme med ideer, er det
hjertelig velkommen til det!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Vi minner spesielt om:
• Neste søndag, 24.9 kl. 11.00, er det
familiegudstjeneste med dåp og utdeling av 4årsbok. Hip hop ved barn født i 2007.
• Søndag 24.9 kl. 12.00 er det pilegrimsmesse på
Haslumseter kapell. Med mulighet for felles
vandring fra Haslum kirke kl. 08.30.
• Faste aktiviteter:
• Mandag 18.09 kl. 10.30: Gågruppe fra Hennie
Onstad seniorsenter
• Mandag 18.09 kl. 19.00: Bønnesamling i
dåpssakristiet
• Tirsdag 19.09 kl. 17.00: Middag for ungdom
• Tirsdag 19.09 kl. 18.00: Tensingøvelse
• Onsdag 20.09 kl. 17.00: Bærum guttekor øver
• Onsdag 20.09 kl. 18.00: Bærum Bachkor øver
• Torsdag 21.09 kl. 12.00: Babysang
• Torsdag 21.09 kl. 14.00: Tweensing med
leksehjelp
• Torsdag 21.09 kl. 17.30: Barnegospel
• Torsdag 21.09 kl. 18.00: Åpent HUS
• Fredag 22.09 kl. 15.00: Hip Hop-kurs for de
født i 2007
• Mer informasjon på www.hovik-menighet.no
eller www.facebook.com/hovikkirke

