GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 18

4S i PÅSKETIDEN
Denne søndagen utfordrer evangelieteksten fra
Johannes kap. 16,16-22 oss på hva Jesu
oppstandelse – nå – kan bety i våre liv. Første
salmen er Nå er det morgen (801) – vil du
forberede deg på gudstjenesten kan du lese den og
fundere på om den også handler om Jesu
oppstandelse.
Det blir dåp og nattverd. Også på denne
gudstjenesten er konfirmanter med som
medliturger sammen med en fra den voksne garde,
nemlig Per Tanggaard. Kollekten går til
menighetens musikkarbeid.
Prest: Trygve Rø, kantor: Thrøstur Eiriksson,
kirketjener: Emilie Kirsting
Velkommen til kirkekaffe i menighetshuset etter
gudstjenesten

HASLUMSETER – ledertreningshelg
Denne helgen er 45 unge og noen litt eldre ledere
samlet til helg på Haslumseter kapell. I tillegg til
mye moro, korte netter og gudstjeneste i kapellet
på søndag kl 12, forbereder vi årets to
konfirmantleirer. Det blir mye praktisk
forberedelsesarbeid, men også gode refleksjoner
og øvelser knyttet til det å være en god leder på
leir. Fra staben er kateket Nina, ungdomsleder
Anja, ungdomsarbeider Marianne og prest Trygve
med.

DUGNAD 11.MAI
Nå skal det skje! Torsdag skal vi endelig få orden på
enda litt mer rundt omkring på tomten og i
menighetshuset. Vi starter med grilling kl 16!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Søndag, 7.5 kl. 11.00 gudstjeneste med dåp.
Trygve Rø. Thröstur Eiriksson
• Mandag 08.05 kl. 10 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter. Lunsj der
etterpå.
• Mandag 08.05 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 09.05 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 09.05 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 10.05 kl. 18.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 11.05 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tweensing-øvelse
• Torsdag 11.05 kl. 16.00-18.00 DUGNAD i og
utenfor kirken
• Torsdag 11.05 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 11.05 kl. 18.00 Åpent HUS
• Fredag 12.05 kl. 12.00 Lunsj på Henie Onstad
seniorsenter med diakon
• Fredag 12.05 kl. 12.00 Babysang
• Lørdag 13.05 kl. 12.00 Konsert i Høvik kirke –
duetter for piano og orgel ved Bill Spade og
Thröstur Eiriksson
• Neste søndag, 14.05 kl. 11.00, er det
Høymesse. Dåp. Nattverd. Gunnar Næsheim.
Thröstur Eiriksson. Kollekt: IKO. Kirkekaffe.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

