GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 16

PÅSKEFESTGUDSTJENESTE
2. søndag i påsketiden – påskefestgudstjeneste
med dåp av konfirmanter og sang av barnegospel.

ryddet! Så nå blir det åpen kafe i menighetssalene
på tirsdag kl 11:30, slik det pleier å være den siste
tirsdag i måneden. Velkommen!

Vi fortsetter å feire påske på søndag!
DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
I Oppstandelsens lys og glede vil vi døpe de av våre
konfirmanter som ikke er døpt, vi vil synge de
• Søndag 23.04 Kl. 19.00 er det nordisk
kjære påskesalmene enda en gang og feire nattverd
barokkmusikk i Høvik kirke ved Christian IV
sammen. Sokneprest Trygve og kateket Nina leder
Consort. Billetter 200/100 (student). Barn
gudstjenesten sammen med konfirmantgratis!
medliturger, barnegospel ledet av Viktoria Solum,
• Mandag 24.04 kl. 10 Gågruppe, avgang fra
kantorvikar Dina Førland og kirketjener Ninni M.
Henie Onstad seniorsenter
Unneberg.
• Mandag 24.04 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
Nina vil preke over teksten i Johannesevangeliet
• Tirsdag 25.04 kl. 11.30-14.00 Åpen kafé på
kap. 21, v 1-14, om den oppstandne Jesus som
menighetshuset
møter sine disipler i morgenlyset og inviterer til
• Tirsdag 25.04 kl. 17.00 Middag for ungdom
måltid i strandkanten ved Genesaretsjøen.
• Tirsdag 25.04 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 26.04 kl. 19.00 Bærum BachkorEtter gudstjenesten er alle velkommen inn i
øvelse
menighetshuset til kirkekaffe!
• Torsdag 27.04 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tweensing-øvelse
• Torsdag 27.04 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 27.04 kl. 18.00 Åpent HUS
Sett av tid kl. 16-18 den 11.mai for å delta på
• Fredag 28.04 kl. 12.00 Babysang
dugnad. Vi starter opp med grill-kalas kl 16 og
• Lørdag 29.04 kl. 12.00 Orgelets ønskekonsert
fortsetter med rydding på tomten, planting av
i Høvik kirke
blomster, oppgradering av kiosken til
• Neste søndag, 30.04 kl. 11.00, er det
ungdommene, vasking av skuffer og skap på
Høymesse. Dåp. Nattverd. Rune Klæboe.
kjøkkenet – og annen moro!! Kom i passende klær,
Thröstur Eiriksson. Kollekt: Menighetens eget
brett opp ermene, og hjelp til med det som passer
arbeid. Kirkekaffe.
deg! Dette blir moro for store og små!

DUGNAD 11.MAI

ÅPEN KAFÉ
På tirsdag starter vi opp igjen for sesongen! Nå har
kommunens utkårede vært her, feiet og vår-

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

