GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 13
FASTEAKSJONSHELGEN
På lørdag møtes våre konfirmanter til spennende
temadag om solidaritet, om grenser som skaper og om
de store spørsmålene om frihet, ansvar skyld og
tilgivelse.
På søndagen ferier vi i menigheten UNG MESSE kl 11,
før vi drar i gang årets fasteaksjon. På messen deltar
forsangere og medliturger fra HUS, TenSingbandet vil
spille, ungdomsleder Anja vil synge solo – og vi blir med
på refrenget – på sangen «Nobody knows». I tillegg blir
kantor Thrøstur, kateket Nina og sokneprest Trygve
med.
Preken vil handle om «De 19 versene som forandret
verdenshistorien» (Sitat dr. theol Jesper Svartvik), om
den til alle tider utfordrende teksten om Abraham som
var villig til å ofre sin sønn. Glassmaleriet om
fortellingen har vi framme i koret i kirken. Hva sier
denne dramatiske teksten deg? Hva er Abraham et bilde
på? Hva bestod trosprøven i? Og hvem i all verden er og
representerer Isak? Tenk gjennom og kom på Ung
messe på søndag!
Og har du tid og mulighet er også du velkommen til å
vise praktisk solidaritet og støtte opp om fasteaksjonen.
Konfirmantene skal alle gå ut av komfortsonen og gå
med bøsse.

ÅPEN KIRKE i FASTETID
Vi forbereder oss til den stille uken og påskefeiring på
Temakveld i Høvik kirke, Tirsdag 4.april, kl. 19 -20,30
Vi får besøk av Ole Petter Lerseth, prest i den ortodokse
kirke som innleder til samtale om «Ortodoks tro ortodoks faste og påskefeiring»

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Lørdag 01.04 Konfirmantundervisning
• Søndag, 02.04 kl. 11.00, Ung Messe. HUS,
Tensing med band, Anja Mørk, Nina Engen,
Trygve Rø, Thröstur Eiriksson
• Søndag 02.04 Fasteaksjonen, etter
gudstjenesten
• Mandag 03.04 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Merk: Tidebønn tar pause til 24.april.
• Tirsdag 04.04 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 05.04 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 06.04 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tween sing-øvelse
• Torsdag 06.04 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 06.04 kl 18.00 Åpent HUS
• Torsdag 06.04 kl. 19.00 Temakveld
• Torsdag 06.04 kl. 20:30 Kveldsmesse
• Fredag 07.04 kl. 12.00 Babysang

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

