GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 45

UNG MESSE
På søndag møtes alle nye konfirmanter for første
gang. Over 90 har meldt seg til konfirmasjonstiden
2017-2018 i vår menighet.
Vi feirer derfor UNG MESSE på søndag kl 18 (NB:
Merk tiden!). TenSing med band blir med,
ungdomsleder Anja vil synge solo og kantor
Thrøstur sammen med Eivind Skarpaas leder
bandet som er satt sammen for anledningen.
Sokneprest Trygve og kateket Nina leder
gudstjenesten sammen med medliturger fra
TenSing. Vi vil feire nattverd og kollekten går til
menighetens arbeid blant barn og unge. Preken vil
handle om verdens mest kjente innsjø, om å padle
og om hva kristen tro er i en fantastisk og kaotisk
verden. Prekenteksten er hentet fra
Markusevangeliet, kapittel 4, versene 35-41. Les
gjerne denne teksten som en god forberedelse og
bli med på å ta imot våre nye konfirmanter på
søndag – velkommen!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
Faste aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi minner spesielt om:
•
•
•

•

OPPSTART NYTT KONFIRMANTKULL…
På søndag møter vi det nye konfirmantkullet med
første undervisnings økt med tema gudstjeneste.
Etter Ung Messe er det informasjonsmøte for
konfirmanter og foresatte.

ORGELMESSE & KANTORSAMARBEID
På torsdag 16.NOV KL 19 får vi mulighet til å høre
mange av Bærums kantorer her hos oss i Høvik. De
skal spille «ORGELMESSE» Clavierübung III, med
koraler knyttet til Luthers tyske messe og den lille
katekisme, rammet inn av det mektige preludium
og fuge i Ess-dur.

Velkommen til en mektig opplevelse!

Mandag 13.11 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
Mandag 13.11 kl. 19.00 Tidebønn i dåpssakristiet
Tirsdag 14.11 kl. 18.00 Tensing-øvelse
Onsdag 15.11 kl. 17.00 Bærum guttekor-øvelse
Onsdag 15.11 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
Torsdag 16.11 kl. 12.00 Babysang
Torsdag 16.11 kl. 17.30 Barnegospel
Torsdag 16.11 kl. 18.00 Åpent HUS
Torsdag 16.11 kl. 19.00 Konsert i kirken

Søndag 12.11 kl 17.00 Konfirmantundervisning
Søndag 12.11 kl 18.00 UngMesse etterfulgt av
infomøte for konfirmantforeldre
Torsdag 16.11 kl 19. Konsert J.S. Bach:
«ORGELMESSE».
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

