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Første søndag i Fastetiden

Lesepulten er fikset

Da er Askeonsdag lagt bak oss og første søndag i
fastetiden står for tur.
I tråd med andre rekkes tekster leses det i
gudstjenesten først et utdrag fra den kjente
fortellingen om Kain og Abel (1 Mos 4,1-7). Fra
brevlitteraturen får vi i tillegg høre et avsnitt fra 1
Korinterbrev kapittel 10, vers 10-13. Jesu krasse
ord til Peter i dagens evangelietekst om hans
manglende sans for det som Gud vil (Matt 16,2123), kan sies å sette fokus på et av tilværelsens
virkelig store spørsmål: Guds vilje.
Rune Klæboe. Thröstur Eiriksson. Emilie Kristing.
Per Tanggård.

Dere har kanskje lagt merke til at lesepulten ikke
lenger har et digert hull i forkant? Ved
installasjon av nytt lydanlegg ble naturligvis også
det gamle fjernet. Det etterlot seg digre hull i
lesepulten…
I vår vakre kirke kan vi jo ikke ha det slik, så Hans
Helge Brodtkorb har tatt oppgaven fatt, og har
byttet ut hele platen der bøker og papirer
legges. Samtidig har har gjort den stor nok til at
vi endelig får plass til hele tekstleser-boken i
tillegg til ny lese-mikrofon. Det er fantastisk
vakkert gjennomført og vi er utrolig takknemlig
for det arbeidet som er utført!

Andre søndag i Fastetiden

Vinterferie

Også neste søndag 25.2 blir det gudstjeneste kl.
11.00. Da blir det høymesse med dåp og nattverd.
Prekenteksten er hentet fra 1 Mos 3,8-15 og
lesetekstene er Rom 5,17-19 og Luk 7,36-50.
Trygve Rø. Jan Einbu. Ninni Unneberg og Bill Spade.
Offer: Haslumseter kapell.

Nå står skolenes vinterferie for tur, og mange av
oss i staben, redaksjonen inkludert, tar nå ferie.
For de av dere som blir hjemme, har dere
allerede lest at vi vil holde gudstjenester som
vanlig både kommende og neste søndag. Og
noen ytterligere aktiviteter vil gjennomføres
som vanlig. GOD UKE til dere alle!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE KOMMENDE UKE
• Søndag 18. februar kl. 11.00
Høymesse med nattverd. Rune Klæboe.
Thröstur Eiriksson. Offer: Menighetens
diakonale arbeid. Kirkekaffe.
• Mandag 19.02 kl. 10:30 Gå-gruppe, avgang
fra Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 19.02 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Onsdag 21.02 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse

• Neste søndag 25.2.18 kl. 11.00
Høymesse med dåp og nattverd. Trygve Rø.
Jan Einbu. Offer: Haslumseter kapell.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

