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Fastelavenssøndag
Karneval og fastelavn er ting som tradisjonelt er
forbundet med kommende søndag – og i år faller
også Morsdag sammen med fastelavnssøndag.
Søndag før faste er også et gangbart navn på denne
søndagen, som sier noe om at dette er siste søndag
i åpenbaringstiden før den (rundt regnet) 40 dager
lange fastetiden frem mot påske setter inn fra og
med førstkommende onsdag (Askeonsdag).
Bibeltekstene denne søndagen (Jesaja 53,1-5; 1
Korinterbrev 1,18-25 og Johannes evangelium
12,20-33 ) kan sies å være nettopp en åpenbaring
av den guddommelige visdom som er forbundet
med et av påskens mest kjente elementer,
nærmere bestemt korset.
Velkommen til kirkekaffe i menighetshuset etter
gudstjenesten

Tensing besøker Haslum
Forrige tirsdag besøkte Høvik Tensing
ungdommene i Haslum. Der var det foredrag fra
Communication for Change (CFC), et samarbeid
mellom Kirkens Nødhjelp og KFUK/M. Ungdommer
fra 7 forskjellige land bidro, og snakket om hva CFC
gjør. Ungdommene er utplassert i verden i 3 mnd,
reiser 2 & 2, havner i ulike land (ex Tanzania, Brazil,
Sør Afrika..). De lærer om kulturen og hjelper til på
humanitære prosjekt (alt fra barnehjem til
bibliotek). Etter 3 mnd samles de på Sunnmøre
folkehøyskole (der det er Tensing Seminar). Etter
perioden på Folkehøyskolen, reiser de på turné.

Da holder de foredrag for ungdom rundt i landet
på oppdrag både fra KFUK/M og Kirkens
Nødhjelp.
Ungdommene våre synes det var både lærerikt
og morsomt.

Askeonsdagsmesse 14/2 kl 19
Med askeonsdag innledes den kristne fasten. I
år faller den på onsdag 14.februar og markeres
med gudstjeneste i Høvik kirke kl 19.
Fastetiden varer i 40 dager – etter forbilde fra
Jesu faste i ørkenen. Den varer til og med
påskeaften, men søndagene er ikke regnet med
i antall dager. De får likevel sitt preg av
fastetidens tematikk. Søndagenes tekster
handler om kamp mot fristelser og den onde. Vi
oppfordres til forsakelse av noe av den luksus vi
omgir oss med til daglig og at vi lar dem som
lider nød nyte godt av vår overflod.
I Høvik kirke har vi tradisjon for å feire fastens
innledning med askeonsdagsmesse med
korsmerking. Menigheten inviteres til å komme
frem og få tegnet et askekors på sin panne,
ledsaget av ordene: «Husk menneske at du er
støv og skal vende tilbake til støv. Ransak deg
selv og tro på evangeliet.”
Ved gudstjenesten medvirker tidligere
sokneprest, Agnar Holme, kantor Thröstur
Eiriksson og Bærum Bachkor. Koret leder
salmesangen og liturgien og synger dessuten
verker av Erlend Fagertun og J.S. Bach.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE KOMMENDE UKE
• Mandag 12.02.18 kl. 10.30 Gågruppe fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 12.02.18 kl. 19.00 Tidebønn i

• Torsdag 15.02.18 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 15.02.18 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 15.02.18 kl. 18.00 Åpent HUS

møterom, kjeller
•
•
•
•

Mandag 12.02.18 kl. 18:30 Teknikk kurs
Tirsdag 13.02.18 kl. 18.00 Tensingøvelse
Onsdag 14.02.18 kl. 17.00 Guttekorøvelse
Onsdag 14.02.18 kl. 19.00
Askeonsdagsmesse med Bærum Bachkor

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

