GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 42

DIAKONIENS SØNDAG
Velkommen til høymesse med nattverd kl. 11.00.
Ellen Haave preker, sokneprest Trygve Rø leder
gudstjenesten sammen med ungdom fra
ledertreningskurset HULK. Kantor Thröstur
Eiriksson spiller og har med seg en korgruppe fra
Bærum Bachkor. Tekstene blir Fil 2,1-4;
Joh 12,35-36; og Ordsp 6,20-23a.
Offeret går til TV-aksjonen 2018: Kirkens bymisjon.
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

LØRDAGSKONSERT

gjeng å jobbe med. Makan til godt humør og
nysgjerrighet på konfirmasjon skal man lete
lenge etter. Tirsdag skal vi møtes igjen. Da blir
det vafler og prat, bilder fra konfirmasjonsdagen,
sang og lystenning i kirken. Det har vært en
fornøyelse for meg som kateket å følge dem
gjennom konfirmanttiden og jeg gleder meg til å
møte dem igjen. //Nina

KOMMENDE UKE
Faste aktiviteter:

• Mandag 22.10.18 kl. 10.30 Gågruppe fra Henie
Onstad seniorsenter
Endelig tid for uhøytidelig lørdagskonsert der Tim
• Mandag 22.10.18 kl. 17.00 Kulturskolen
Stern og Thröstur Eiriksson spiller verker for
• Mandag 22.10.18 kl. 18.00 Tidebønn i
firhendig orgel og for to orgler. Vi får høre første
dåpssakristiet
sats fra Mozarts symfoni nr 40, et par satser fra
•
Tirsdag 23.10.18 kl. 16.00 Tensing-middag
"Gjøken og nattergalen"; en orgelkonsert av G. F.
• Tirsdag 23.10.18 kl. 18.00 Tensing-øvelse
Händel og Ravels kjente Bolero. Gratis adgang.
• Tirsdag 23.10.18 kl. 19.45 3K+
• Onsdag 24.10.18 kl. 17.00 Guttekor-øvelse
• Onsdag 24.10.18 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
I ca 2 år har det hver mandag kl. 19.00 vært en
• Torsdag 25.10.18 kl. 12.00 Babysang
times bønnesamling i sakristiet. Da samles vi i
• Torsdag 25.10.18 kl. 17.00 Middag for alle
stillhet, synger et par salmer og bruker
• Torsdag 25.10.18 kl. 17.30 Høvik superkids
salmebokens opplegg for kveldsbønn. Fremmøtet
barnekor-øvelse
er helt uforpliktende og det er en styrke at vi på
• Torsdag 25.10.18 kl. 17.45 Småbarnssang 1-3
slike korte samlinger kan ta med menighetens
år
arbeid i våre bønner. Vi ønsker flere velkomne til
• Torsdag 25.10.18 kl. 18.00 Åpent HUS
dette fellesskapet.
• Fredag 26.10.18 kl. 12.00 Lunsj på Henie
Kommende mandag, 22.oktober, blir det
Onstad seniorsenter
bønnesamvær i sakristiet kl. 18.00 i stedet for
• Søndag 28.10.18 kl. 11.00 Gudstjeneste bots19.00. Dette på grunn av kollisjon med annet møte.
og bønnedag. Dåp. Nattverd. Thomas Wagle.
Thröstur Eiriksson. Offer: Menighetens
musikkarbeid. Kirkekaffe.

TIDEBØNN hver mandag

REUNION for TILRETTELAGT
KONFIRMASJON.

I vår har fire konfirmanter fulgt et eget
konfirmantopplegg i Grinilund kirke . De er fra
Tanum, Lommedalen, Fornebulandet og Høvik.
Vi ble veldig godt kjent og det var en morsom

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

