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Kristi Forklarelsesdag

Teknikk, Lyd & Studio

Søndag 4/2 kl. 11 feirer vi Kristi forklarelsesdag.
Mix-konfirmantene som har hatt mini-leir i
menighetshuset denne helgen blir med og setter
sitt preg på gudstjenesten. Evangelieteksten er
hentet fra Markusevangeliet kap 9,2-13 der vi i
fortellings form aner dyp bakenfor dyp, både med
tanke på hvem Jesus er, hvem vi er, og den
virkeligheten vi alle er en del av. Vikar for kantor
Thrøstur er Jan Einbu, tekstleser er Bill Spade og
kateket Nina og sokneprest Trygve leder
gudstjenesten der også nattverdbordet er dekket.
Velkommen til gudstjenesten – og etterpå – til
kirkekaffe!
Ved dåpsgudstjenesten kl 13 døpes Evelie
Sagfossen, Gustav Finsnes og Tobias Camilo
Sundhell Oddmar.

Det er for tiden mye liv og røre i nederste etasje
i menighetshuset.
Som kanskje ikke alle vet, har vi faktisk et lydstudio i menigheten! De senere år har rommet
kun vært brukt til bandrom – men slik skal det
ikke fortsette. Oppussing og oppgradering av
teknisk utstyr er allerede i full gang.

HELG med KONFIRMANTER

Vi kommer til å kjøre lyd-teknikk kurs fremover
med lokal ekspertise (les: Jonas) i samarbeid
med KFUK/M. Det vil bli mulighet for opplæring
både på mer avansert utnyttelse av vårt nye
lydanlegg i kirken samt på bruk av øvrig teknisk
utstyr, og etter hvert også opplæring på det
oppgraderte lyd-studioet. Vi kommer til å
invitere konfirmanter og andre ungdommer som
kan være interessert.

Nå er Jonas Aas og Torkel Djønne i full sving
med stort engasjement og pågangsmot - og mye
teknisk kompetanse. Nå blir det skikkelig studio
igjen med kjempebra utstyr og programvare. Vi
ser på dette som en strålende mulighet til å
skape et større musikkmiljø og mer interesse
blant ungdommene (og nok også mulighet for
ekstra inntekter på utleie).

Denne helgen inviterer vi til samling for Mikskonfirmantene i Bærum. Miks-konfirmanter er dem
som har valgt konfirmasjonsopplegg uten leir. Dette
er et samarbeid mellom alle menighetene i Bærum,
og konfirmanter fra Haslum, Østerås, Grinilund,
Lommedalen, Bryn, Helgerud og Høvik vil alle
samles hos oss i Høvik – hele helgen!
Det blir undervisning, film, quiz,
gudstjenesteverksted, og mye god mat!
Med i lederteamet som vil drifte det hele, er
kateketer fra alle menigheter samt ungdommer fra
Haslum, Bryn og Høvik.
Helgen vil avsluttes med gudstjenesten på søndag.
Vi håper de får mange gode opplevelser gjennom
helgen!

Starten på det hele blir mandag 12.februar. Da
blir det kurs for alle interesserte, så det er bare
å melde seg på til noen i staben (det er gratis å
delta!)

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE KOMMENDE UKE
• Mandag 05.02.18 kl. 10.30 Gågruppe fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 05.02.18 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 06.02.18 kl. 17.00 Middag for
ungdom
• Tirsdag 06.02.18 kl. 18.00 Tensingøvelse
• Onsdag 07.02.18 kl. 17.00 Guttekorøvelse
• Onsdag 07.02.18 kl. 19.00 Bærum
Bachkorøvelse

•
•
•
•

Torsdag 08.02.18 kl. 12.00 Babysang
Torsdag 08.02.18 kl. 17.30 Barnegospel
Torsdag 08.02.18 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

