GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 32

VELKOMMEN TILBAKE
Da håper jeg alle har hatt en deilig ferie samt kan
glede seg over å være tilbake!
Her i Høvik Menighet begynner det så smått å
bevege på seg etter ferien. Gudstjeneste skal vi ha
på søndag, slik det har vært hver eneste søndag i
hele sommer. Men nå vil der også være noen få
aktiviteter som starter opp.

10 S i TREENIGHETEN
Kirken er fremdeles kledt i grønt, og vi feirer 10
søndag i treenighetstiden. Gunnar Næsheim vil
være forrettende prest og Øystein Lund Olafsen
vil håndtere orgelet.
Lesetekstene 10 s i treenighetstiden er hentet fra
Salme 32, vers 1-11 og 1.Peters brev kapittel 3,
vers 8-13. Evangelieteksten står å lese i Lukas
evangelium kapittel 5, vers 27-32.

FØRSTE KIRKEKAFFE ETTER FERIEN
På søndag vil du også inviteres til kirkekaffe igjen
etter gudstjenesten!

TIDEBØNN
Mandag kveld kl 19 starter tidebønns samling opp
igjen i dåpssakristiet i kirken. Alle er velkommen!

NÅ FIKSES TAK og DØRER
Like før ferien oppdaget vi løse takstein, og disse ble
fjernet. Akkurat nå pågår arbeider med å erstatte
takstein og se over taket. For å reparere taket
benyttes en stor heisekran, så den vil dere se på
plassen utenfor kirken en stund fremover.
Vi har også lenge vært bekymret over kirkens vakre
tredører som har stått for forfall. Nå pågår endelgi
restaureringsarbeider på disse og det er vi svært
fornøyde med.

LYDANLEGG OG MØBLER
Til slutt, nå begynner det å nærme seg leveranse av
nye møbler samt installasjon av nytt lydanlegg i
kirken. Lydanlegget vil installeres i uke 33-34 for å
være på plass til konfirmasjonene starter. Dette vil
medføre at det under denne perioden ikke finnes
lydanlegg i kirken overhodet. Vi vil forsøke å lappe
på det problemet så godt vi kan.
Nytt møblement til de små menighetssalene er nå
også på vei til oss. Også disse er planlagt til å være
på plass i løpet av august måned.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Søndag, 13.08 kl. 11.00 Høymesse med dåp og
nattverd. Gunnar Næsheim. Øystein Lund
Olafsen . Kollekt: Den Lutherske kirke i Jordan
og det Hellige land.
• Kirkekaffe!
• Mandag 14.08 kl 19 Tidebønn i dåpssakristiet
• Resten av uken: Alle våre øvrige faste
aktiviteter har fremdeles ferie, men det meste
vil starte opp igjen etter 20.aug

• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

