GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 10
Etter en fantastisk hyggelig medarbeiderfest, med stor
stemning og der vi fikk begeistres over menighetens
mange utrolige talenter, er det straks helg igjen. Vi
starter helgen med:

LØRDAGSKONSERT !!
Lørdag 11.mars kl 12 er det en gratis konsert i Høvik
kirke ved Stine Mari Langstrand, sopran, og Thröstur
Eiriksson, orgel og piano. På programmet står det
sanger av bl.a. Henning Sommerro, Edvard Fliflet Bræin
og Sigvald Tveit.
Stine Mari Langstrand er født i Harstad og har tatt
bachelor- og mastergrad i klassisk sang ved Institutt for
musikk ved NTNU i Trondheim. Hun har etablert seg
som en allsidig artist med fot innen flere sjangere og
synger jevnlig med både klassiske orkestre og etablerte
band. Siden høsten 2016 er hun bosatt på Høvik og vil
jevnlig ha opptredener i Høvik kirke.

HØYMESSE 2. søndag i FASTETIDEN
På 2. søndag i fastetiden møter vi i bibeltekstene fra
1. Mosebok 32,24-30 og Matteusevangeliet 15,21-28,
to mennesker som både kjemper med livet og med Gud.
Vi kan kjenne oss i igjen, til tross for stor avstand i tid
og rom, både i Jakob og den Kanaaneiske kvinnen fra
området rundt Tyros og Sidon. De erfarte omtumlende
møter med Gud. I gudstjenesten vil vi bli utfordret på
vårt Gudsbilde og på hva tro er. Kan hende Gud best
beskrives best som et verb som omgir oss, som elsker
og derfor alltid er i dynamisk endring? Som avslutning
på preken skal vi synge, som vår fastebønn denne
dagen, Arne Garborgs fastetidsamle på nr 116 i
salmeboka.
Velkommen til gudstjenestefellesskap med Jakob og
den navnløse kanaaneiske kvinnen! Prest er Trygve Rø,
kantor er Thrøstur Eiriksson, kirketjener er Viktoria H
Fossum Sollum og konfirmanter medvirker sammen
med medliturg Hans Petter Sundsbakk.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Lørdag 11.03 kl 12:00 Lørdagskonsert
Stine Mari Langstrand (Sopran) og Thröstur
Eiriksson.
• Søndag, 12.03 kl. 11.00, Høymesse med
nattverd. Trygve Rø. Thröstur Eiriksson
Kollekt: Menighetens eget arbeid.
• Søndag, 12.03 kl. 18.00 Gabongmesterskap
• Mandag 13.03 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 13.03 kl. 16.00 Konfirmantundervisning
• Mandag 13.03 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 14.03 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Tirsdag 14.03 kl. 16.00 Konfirmantundervisning
• Onsdag 15.03 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Onsdag 15.03 kl. 16.00 Konfirmantundervisning
• Torsdag 16.03 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tween sing-øvelse
• Torsdag 16.03 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 16.03 kl 18.00 Åpent HUS
• Fredag 17.03 kl. 12.00 Babysang
Utover våren blir det flere lørdagskonserter i
Høvik kirke; 15.4., 29.4. og 13.5. Følg med i
ukebrev og på hjemmesider.
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

