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AKTIV HELG

KORSEMINAR for Bachkoret

Da er vi på vei inn i en riktig festlig og travel helg
der det er utrolig mye som skjer i vår menighet! Vi
er faktisk allerede i gang. Menighetssalen er
akkurat nå full av mye liv og røre – barna som skal
danse hip hop i helgen har akkurat spist, og løper
nå i full fart rundt i korridorene her ..

Kirkens eget Bachkor er også på tur! De skal til
Saltögården i Sverige, og skal øve på mye
spennende som skal løfte våre sinn i tiden
fremover! De vil ta for seg Bach-kantater med tekst
av Luther, som skal fremføres den 29 okt i
anledning Reformasjonsjubileet. (På den konserten
skal Thröstur spille orgel og Terje Kvam dirigere…
hold av datoen).
Ellers skal Julekonsert forberedes og de vil også
begynne å lukte på Johannespasjonen som skal
fremføres i mars. Mye å glede seg til!

HIP HOP, BARNEGOSPEL og
4-årsbok
På søndag er det gudstjeneste for små og store
med dåp og utdeling av 4 års bok. Med oss i
gudstjenesten vil vi også nå få treffe hip-hop gruppa
(tiltak for 10-åringer) som vil danse og lede oss i
forbønn. Barnegospel topper det hele med å lede
deler av gudstjenesten og synge for oss!
Alt dette betyr full kirke, stormende jubel og alle
aldre representert! Kirkekaffe-gruppa slår på
stortrommen og serverer is med non-stop og
peanøtter i tillegg til kaker og kaffe!
Elise Ottesen Søvik er prest for dagen og leder
gudstjenesten, sammen med Bill Spade som spiller
piano og orgel.

LEDERTRENING på
HASLUMSETER
For ungdommene er det Haslumsetersom gjelder
denne helgen! Der vil det bli Ledertreningskurs,
HULK, der kateket Nina og Christian Heggen, sammen
med andre dyktige ungdomsleder, vil inspirer nye
ledere til dyst. De vil også være sammen med
sokneprest Trygve i å lede Pilgrimsmessen kl 12 i
kapellet på Haslumseter på søndag.
Trygve og Rolf Bangseid leder pilgrimsvandringen fra
Haslum kirke kl 08:30. Her er det ingen påmelding –
bare still opp!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Faste aktiviteter:
• Mandag 25.9 kl. 10.30 Gågruppe fra Hennie
Onstad seniorsenter
• Mandag 25.9 kl. 19.00 Bønnesamling i
dåpssakristiet
• Tirsdag 26.9 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 26.9 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 27.9 kl. 17.00 Bærum guttekor øver
• Onsdag 27.9 kl. 18.00 Bærum Bachkor øver
• Torsdag 28.9 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 28.9 kl. 14.00 Tweensing med mat og
leksehjelp
• Torsdag 28.9 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 28.9 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

