GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 12

MARIA BUDSKAPSDAG
Søndag 26/3 kl 11 feirer vi dåp og deler ut 4årsboka til forventningsfulle barn som ble kjent
med kirken sin nå på tirsdag. Det blir en flott
gudstjeneste for små og store på Maria
budskapsdag! Presten Elise Ottesen Søvik, som
til daglig jobber på Kirketorget, og sokneprest
Trygve leder gudstjenesten. Bill Spade er kantor
og konfirmanter er medliturger. Velkommen!

TEKNIKKFORUM
Denne uken har vi startet opp en ny aktivitet vi
er veldig begeistret over: TEKNIKKFORUM!
Et forum for alle som er interessert av teknikk.
Vi skal starte med å bli veldig gode på å styre lyd
ved arrangementer. Dette vil vi øve på ved kursing
og ved kjøring av lyd i ulike sammenhenger, alt fra
å mic’e opp barnegospel som synger på en
gudstjeneste, til å delta ved å styre lyd ved store
arrangement som SPEKTER. Teknikkforum er
startet i samarbeid med Helgerud Menighet og
med KFUK/KFUM. Kjenner dere noen som vil være
med? Ta i så fall kontakt med oss i staben.

FASTEAKSJONEN
Så vil vi gjerne minne om fasteaksjonen søndag
2.april. Da kan dere allerede nå tenke på om dere
har lyst å gå med bøsser. Og uansett sikre
lommebøker som er ladet for besøk av
bøssebærere den søndagen.

MENIGHETSMØTE
Torsdag 30. Mars kl. 19.00 arrangerer
menighetsrådet MENIGHETSMØTE. Sakslisten
inneholder årsberetning, årsregnskap, nye liturgier
og strategiarbeidet i menigheten. Møtet varer 1,5
time og vi byr på enkel servering. Vel møtt!

VAFFELTIRSDAG

Flere har etterspurt gjenopprettelse av
vaffeltirsdager. Fra april av er vi i gang igjen med
Åpen Kafé kl 11:30-14 siste tirsdag i måneden. Men
mange ønsker å ha en slik samling hver uke. Har du
lyst å bidra med å koordinere en slik aktivitet? Eller
kan du tenke deg å være med å steke vafler iblant?
Ta i så fall kontakt med oss i staben.
(Staben vil naturligvis sikre at de nødvendige varer
og ingredienser finnes tilgjengelig på huset her.)

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Søndag, 26.03 kl. 11.00, Messe for små og
store med utdeling av 4-årsbok. Trygve Rø.
Bill Spade. Elise Søvik. Kollekt: Menighetens
eget arbeid.
• Mandag 27.03 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 27.03 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 28.03 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 28.03 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 29.03 kl. 19.00 Øvelse Bærum
Bachkor
• Torsdag 30.03 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tween sing-øvelse
• Torsdag 30.03 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 30.03 kl 18.00 Åpent HUS
• Torsdag 30.03 kl 19.00 Menighetsmøte
• Fredag 31.03 kl. 12.00 Babysang
• Lørdag 01.04 kl 10:00 Konfirmantundervisning
• Søndag 02.04 kl 11:00 Ung Messe og
Fasteaksjon.
Tenk allerede nå på om du kan være med å
gå med bøsse…
Se ellers www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

