GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 16

3S i PÅSKETIDEN
Påskehøytiden er 2017 er lagt bak oss og vi er
kommet frem til 3. s i påsketiden.
Lesetekstene denne søndagen er hentet fra Esekiel
kapittel 34, vers 11-16 og fra 1 Pet 2,20-25.
Evangelieteksten er fra Johannes evangelium
kapittel 10, vers 11-18. I alle tekstene er hyrdeeller gjetermotivet fremtredende og en tematikk
også presten har tenkt å dvele litt ved i prekenen.

LØRDAGSKONSERT
På lørdag blir det konsert igjen. Thröstur kommer til
å spille musikk med tema «våren og kjærligheten»!!

KONFIRMANTENES REFLEKSJONER
… etter Krematorie besøk onsdag 19.april.
• Hvordan var samlingen? «Jeg synes den ga et
sterkt inntrykk. Det var sterkt og følsomt. Det
var interessant å se hvordan det er her og hva
som skjer». «Det var litt rart å lære om døden».
«Grusom, men lærerik»
• Har undervisningen gitt deg nye tanker om
døden og det kristne håp? «Ja, det at når vi dør
så kommer vi inn i et liv med Gud i himmelen».
«Døden er hverken skummel eller slutten».
«Det er dyrt å dø».

DUGNAD 11.MAI
Minner igjen om dugnad 11.mai kl. 16-18.
Vi starter med grill-fest kl 16 og så bretter vi opp
ermene og tar i et tak!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Lørdag 29.04 kl. 12.00 Orgelets ønskekonsert
i Høvik kirke
• Søndag, 30.04 kl. 11.00, Høymesse. Dåp.
Nattverd. Rune Klæboe. Thröstur Eiriksson.
Kollekt: Menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.
• Tirsdag 2.5 kl. 17.00: Middag for ungdom
• Tirsdag 2.5 kl. 18.00: Tensing-øvelse
• Onsdag 3.5 kl. 18.00: Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 4.5 kl. 14.00: Tweensing med
leksehjelp
• Torsdag 4.5 kl. 18.00: Åpent HUS
• Torsdag 4.5 kl. 19.00: Åpen kirke, med
kveldsgudstjeneste fra 20.30 ved Trygve Rø.
Tema «Sorg og glede»!
• Fredag 5.5 kl. 12.00: Babysang
• Neste søndag, 7.5 kl. 11.00 er det
gudstjeneste med dåp. Trygve Rø. Thröstur
Eiriksson. Kollekt: Menighetens
musikkarbeid. Kirkekaffe.
• Lørdag 13.5 kl. 12.00: Konsert – duetter for
piano og orgel ved Bill Spade og Thröstur
Eiriksson.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

