GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 22

PINSEFEST
2.pinsedag, søndag 4. juni kl 11, Høvik kirke.
Våren er på sitt vakreste, det er pinsetid! «Det
ånder himmelsk over støvet, nu åpners paradis på
ny» skal vi igjen synge i glede på vår pinsehøymesse
1.pinsdag. Livets under, Guds alltid nyskapende
Ånde er virksom midt i og midt i blant også oss når
stolte foreldre bærer tvillingbrødrene Isak og Luka
Daler Askehagen til dåp i gudstjenesten. Vi er i
pinsens evangelium og mysterium: «Alt skapes av
den Ånd som daler, alt virkes av den Ånd som
taler» (se salme 232 i salmeboka, særlig vers 3 og
4, om du vil mediterer over Grundtvigs storslagne
pinsesalme ). Prest er Trygve Rø, Kantor Thrøstur
Eiriksson, medliturg er Per Tangaard sammen med
konfirmanter. Prekenteksten er fra
Johannesevangeliet, kap 20, v 19-23.
2.pinsedag, mandag 5.juni kl 17. Jarparken.
Pinsefesten fortsetter! Velkommen til felleskap og
økumeniske friluftsgudstjeneste med nattverd i
Jarparken (utenfor Jar kirke). Prester og pastorer
fra menigheter i Østre Bærum leder gudstjenesten.
Og selvfølgelig blir det kirkekaffe. Og skulle det bli
dårlig vær? – ja da går vi inn i kirken. Så altså:
Uansett vær - Velkommen kl 17, mandag 2.
pinsedag!

ENDRINGER I MENIGHETSHUSET
Det pågår mye i menighetshuset for tiden, også
av praktisk karakter. Vi har nylig fått ferdig nytt
trådløst nettverk i menighetshuset, alle våre
besøkende kan nå kople seg på vårt
gjestenettverk Høvik Gjest. Passord får dere av
oss ansatte. Dette nettverket vil også dekke
kirken før sommeren. Siden vil vi også før

sommeren har økt nettets kapasitet ved at det
koples til fiber. Dette er viktig for mange av
ungdommenes aktiviteter i tillegg til daglig bruk
for staben.
Ellers har vi også pusset opp et møterom i
kjelleren, det er nå klart for innflytting. Vi i
staben ser fram mot å få et separat møterom.
Så kan vi også nevne at vi nå nærmer oss ny
møblering i de to små menighetssalene. Møbler
vil være bestilt før sommeren. Til slutt venter
mange på nytt høyttaleranlegg. Vi kan røpe at vi
nå virkelig tror på at dette vil være på plass i
løpet av året.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Mandag 05.06 kl. 10.30 Gågruppe, avgang
fra Henie Onstad seniorsenter
• Tidebønn tar ferie fra nå av
• Tirsdag 06.06 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 06.06 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 07.06 kl. 18.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 08.06 kl. 11.00 (Kr Him), er det
Høymesse. Nattverd. Rune Klæboe. Thröstur
Eiriksson
• Fredag 09.06 kl. 12.00 Lunsj på Henie Onstad
seniorsenter med diakon
• Neste søndag, 10.06 kl. 11.00 er det
Høymesse med dåp og 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

