GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 23

TREENIGHETSSØNDAG
Pinsen – kirkens tredje, store høytid ved siden av
jul og påske – er nå lagt bak. Den perioden vi går
inn i er den lengste i kirkeårskalenderen, og
strekker seg praktisk talt helt frem til like opp
under advent. Søndagene i denne perioden har
vært betegnet på forskjellige måter, inntil nylig
med betegnelsen søndag etter pinse (s. e. pinse).
Nå er betegnelsen søndag i treenighetstiden. Den
første av søndagen i denne rekken kalles
Treenighetssøndag, og det er altså denne
søndagen vi har for oss nå på førstkommende
søndag. Treenighetssøndagens liturgiske farge er
hvit, og understreker dagens fest- og høytidspreg.
Lesetekstene denne søndagen er hentet fra 5
Mos kapittel 6, vers 4-9 og 1 Peters brev kapittel
2, vers 4-10. Evangelieteksten er kjent som dåpsog misjonsbefalingen, og står å lese i Matteus
evangelium kapittel 28, vers 16-20.

LØSE TAKSTEIN
I uken som gikk fikk vi i staben oss et støkk da vi
plutselig oppdaget at det er flere takstein som nå
veldig åpenbart har løsnet og lett kan falle ned.
Dette er ikke egentlig nytt, vi har sett deler av
takstein på marken før, men nå er det altså veldig
åpenbare svakheter som det har vært mulig å
dokumentere. Kommunen har nå reagert
umiddelbart og sperret av store deler av plassen
utenfor kirken.
Det er mulig å forflytte seg langs menighetshuset
og vi kan fortsette vår virksomhet i kirken.
Avsperringen er ikke videre vakkert, men vi håper
dette vil lede til fortgang i prosessen med å få
gjennomført det kommunale prosjektet som skal
fikse tak og forvitring i yttervegger.

VIDERE OPPRYDDING
Kommende fredag (dagtid 16.juni) kommer
staben til å gjennomføre en ny dugnad for å
rydde opp i tårnrommene og kontorsforrådene.
Dersom det er noen som har lyst å bidra med en
hjelpende hånd, blir vi glade for det. Det blir
mange ting som skal flyttes rundt omkring, mye
som skal kastes, leveres til Fretex og
loppemarkeder…

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Mandag 12.06 kl. 10.30 Gågruppe, avgang
fra Henie Onstad seniorsenter
• Tirsdag 13.06 kl. 19.00 Tensingkonsert i Høvik
kirke
• Onsdag 14.06 kl. 18.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 15.06 kl. 14.00 Tweensing med
leksehjelp
• Torsdag 15.06 kl. 18.00 Åpent HUS
• Fredag 16.06 kl.11.00 Bibelgruppe på Henie
Onstad seniorsenter
• Fredag 16.06 kl. 12.00 Lunsj på Henie Onstad
seniorsenter med diakon
• Fredag 16.06 kl. 12.00 Babysang
• Neste søndag, 18.06 kl. 11.00 Høymesse
med dåp og nattverd. Rune Klæboe. Thröstur
Eiriksson. Kollekt: IKO
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

