GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 47

LYS VÅKEN!

JULEGRANTENNING

På lørdag kommer det 33 barn til Høvik kirke
for å være med på LysVåken. Det er et
trosopplæringsarrangement for 11-åringer.
De fleste menigheter i Norge har
arrangementet første helg i advent fordi den
søndagen er selve nyttårsdagen i kirkeåret. Vi
feirer kirkens nyttårsdag litt på forskudd, men
med stjerneskudd, bål og pinnebrød utpå
kvelden. Men før det skal barna være med på
gudstjenesteverksted og en vandring i
kirkerommet, samt delta på lys – og lykte
verksted.

Fredag om en uke er det 1.desember, og det har
blitt dagen vi skal innvie en helt ny juletradisjon i
lokalmiljøet på Høvik: tenning av en av
kirkehaugens kjempestore graner!
Kl 17 blir det Natursti / quiz i Høvik bibliotek og
gratis suppe i menighetshuset.
Kl.18 blir det tenning av julegran, sang, musikk
og diktlesing.
Dette vil bli utrolig hyggelig og «Alle» blir med:
speidere, skolekorps, barnegospel, tensing, samt
alle våre samarbeidspartnere i Velforeninger og
Bibliotek. Centragruppen, Meny og Isipisi
(trykkeri) sponser julelys, suppe og
plakater/flyers, og har gjort det hele mulig!

Vi må ha litt mat også, så det blir festmiddag
med taco på menyen. Kvelden avsluttes med
eventyrstund og aftenbønn mens barna sitter i
soveposene. Så sover de i kirkerommet, mens
nattevaktene skifter på å overvåke det hele fra
dåpssakristiet.
Søndag blir det LysVåken gudstjeneste for hele
menigheten. Det er Jesu kongedag og alle de
LysVåkne barna vil være med å prege
gudstjenesten.
Vi har også med oss et lederteam på 14
ungdommer og ungevoksne. Syv av dem har
det som praksisoppgave på HULK kurset vårt,
menighetens konfirmantlederkurs. Uten så
mange medarbeidere ville det vært umulig
med et slikt arrangement.
Vi gleder oss til lørdag og søndagens
gudstjeneste.

Velkommen til en fantastisk hyggelig start på
desember!

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

Mandag 27.11 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
Mandag 27.11 kl. 19.00 Tidebønn i dåpssakristiet
Tirsdag 28.11 kl. 11.30 Åpen kafé i
menighetshuset
Tirsdag 28.11 kl. 18.00 Tensing-øvelse
Onsdag 29.11 kl. 17.00 Bærum guttekor-øvelse
Onsdag 29.11 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
Torsdag 30.11 kl. 12.00 Babysang
Torsdag 30.11 kl. 17.30 Barnegospel
Torsdag 30.11 kl. 18.00 Åpent HUS
Fredag 1.12 kl 17.00 Julegrantenning
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

