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Uke 39

HØSTFERIE

Da er det straks høstferie for mange av oss. Noen
av våre aktiviteter tar ferie, men gudstjeneste med
kirkekaffe vil det være også denne uken (slik det er
alle søndager i året i Høvik Kirke). De aktiviteter
som eller gjennomføres som vanlig er listet i
programmet for kommende uke.

19S i TREENIGHETSTIDEN

Første søndag i høstferien 2018 faller i år
sammen med 19. søndag i treenighetstiden.
Lesningene denne søndagen er 5 Mos 30,11–15
og Rom 2,13–16, samt evangelieteksten fra
Joh 7,14–17.

HØSTLEIR

Denne helgen, tradisjonen tro, arrangerer Høvik
Ungdomssenter Høstleir på Haslumseter kapell!
På Høstleir er fortegnet kos og hygge. Vi spiller
brettspill og Gabong, spiser god mat, har
uteleker, inneleker og mange gode samtaler.
Høstleir arrangeres av frivillige unge voksne fra
HUS på vegne av HUS, og på søndag har de også
ansvar for gudstjenesten og vaffelstekingen i
kapellet. Alle er hjertelig velkomne på søndag!

KOMMENDE UKE
Faste aktiviteter:

• Mandag 01.10 kl. 10.30 Gågruppe fra Hennie
Onstad seniorsenter
Til hver søndag i kirkeåret er det formulert en
«Dagens bønn» – en kortfattet bønn til Gud etter et • Mandag 01.10 kl. 11.15 Lunsj på Hennie
Onstad seniorsenter
nokså fast mønster med utgangspunkt i
•
Mandag 01.10 kl. 17.00 Kulturskolen
hovedbudskapet for den enkelte kirkeårsdag,
• Mandag 01.10 kl. 19.00 Tidebønn i
jamfør det tidligere anvendte navnet på denne
dåpssakristiet
bønnen, «Kollektbønn» (av latin «colligere»), som
•
Torsdag 04.10 kl. 12.00 Babysang
kan oversettes «samle (sammen)», her i
• Torsdag 04.10 kl. 20.30 Kveldsmesse i Høvik
betydningen «samle trådene/sammenfatte».
kirke
•
Fredag 05.10 kl. 12.00 Lunsj på Hennie Onstad
Dagens bønn 19. søndag i treenighetstiden har
seniorsenter
følgende ordlyd:
• Søndag 07.10 kl. 11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Gunnar Næsheim. Offer: KFUK/M.
Hellige Gud, du har skrevet din vilje i alle
Kirkekaffe.
menneskers hjerte. Vi ber deg:
Gjør oss faste i troen på deg,
For mer informasjon om gudstjenester og
så vi hver dag tar imot den rettferdighet
aktiviteter i Høvik menighet, se
du gir oss i din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som
www.hovik-menighet.no
eller
med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann
www.facebook.com/hovikkirke
Gud fra evighet til evighet.
Amen.

