GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 19

5S i PÅSKETIDEN

Takk for bidraget ved DUGNADEN !

Velkommen til festgudstjeneste med dåp og
nattverd på søndag kl 11. Gunnar Næsheim leder
gudstjenesten. Thröstur Eiriksson og Bill Spade
spiller. I tillegg får vi besøk av en gruppe fra
Sølvguttene som skal synge for dåpsbarna – og
for oss andre! Så dette gleder vi oss til!

Vi takker alle som stilte opp i det iskalde været i
går og deltok i vårens dugnad! Masse ble gjort!
Kjøkkenet er gjennomvasket, søppelskuret fikset
og beiset, bed er ryddet og mye buskas fjernet,
skap er tømt og mange lass med søppel etc er
fjernet og kjørt bort! Fantastisk innsats! Tusen
takk!

Lesetekstene denne søndagen er hentet fra Hosea
kap 14, vers 5-9 og fra Romerbrevet 11, vers 13-20.
Evangelieteksten er fra Johannes evangelium
kapittel 15, vers 1-8.

LØRDAGSKONSERT
På lørdag kl 12 blir det gratiskonsert igjen, denne
gangen med kombinasjon orgel og piano! Denne
uken har Thröstur og Bill hatt mange felles øvelser,
og ryktene sier at det står mye spennende musikk
på repertoaret! Kom og hør! Du vil ikke angre!

Konfirmantleir snart i boks…
…I nydelig sommervær var over 40
konfirmantledere samlet på Haslumseter kapell sist
helg sammen med Trygve og Nina. Vi planla
sommerens to konfirmantleirer. Vi forberedte
kveldsprogram og bli kjent leker, vi lekte litt selv og
vi holdt gudstjeneste på søndag. Det er utrolig
mange detaljer og programposter som skal på plass
før en leir: Hvor mange fotballer trenger vi egentlig,
hvem spiller i bandet i tensing-gruppen, hvem skal
vekke, hva skal vi synge på gudstjenesten siste
dagen og hvem er gruppeledere sammen for noen
av dem….

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Lørdag 13.5 kl. 12.00: Konsert – duetter for
piano og orgel ved Bill Spade og Thröstur
Eiriksson
• Mandag 15.05 kl. 10.30 Gågruppe, avgang
fra Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 15.05 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 16.05 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 16.05 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Torsdag 18.05 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tweensing-øvelse
• Torsdag 18.05 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 18.05 kl. 18.00 Åpent HUS
• Fredag 19.05 kl. 12.00 Lunsj på Henie Onstad
seniorsenter med diakon
• Fredag 19.05 kl. 12.00 Babysang
• Neste søndag, 21.05 kl. 11.00, er det
Høymesse. Dåp. Nattverd. Rune Klæboe. Bill
Spade
• Torsdag 25.05 kl. 11.00 (Kr Him), er det
Høymesse. Nattverd. Rune Klæboe. Thröstur
Eiriksson
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

