GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 33

11 S i TREENIGHETEN

OPPSTART AV FLERE AKTIVITETER

Denne søndagen vil det være Ingeborg Holberg
som er forrettende prest. På orgelkrakken får vi
igjen se vår egen kantor Thrøstur Eiriksson som nå
er tilbake. Vi gleder oss til å høre dem begge!
Lesetekstene 11 s i treenighetstiden er hentet fra
Jesaja 64, 6b til 65,2 og Romerbrevet 9,2-5 og 10,14. Evangelieteksten står å lese i Matteus
evangelium kapittel 23, vers 37-39.

Gå-gruppe: På mandag er det på tide å ta bena
fatt igjen. Da inviterer vår kjære diakon, Ellen, til gågruppe. Vi går fra Henie Onstad senteret mandager
kl 10:30. Etter vandring spiser vi felles lunsj på
senteret.

Denne søndagen vil dere legge merke til at vårt
gamle lydanlegg nå er ute av drift, og installasjon av
nytt anlegg er i gang. Christian Svalesen og Emilie
Kristing har vært her torsdag kveld for å sette opp
et alternativt lydanlegg fra ungdommenes tekniske
utstyrspark! Vi takker stort for den hjelpen, og
håper at menigheten kan bære over med
unntakstilstand mens arbeid på nytt anlegg pågår.
Kirkekaffen gjennomføres uten noen hindringer, så
kaffe skal dere få!

HØVIK valgte VEITEBERG
Høvik menighetsråd satte Bymisjonsprest Kari
Veiteberg som sin førstekandidat til ny biskop i Oslo.
Menighetsrådet behandlet saken under sitt møte
torsdag 17. August. Som nr. 2 ble Domprost AnneMay Grasaas valgt og som nr. 3 Direktør i Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon Marit Halvorsen Hougsnæs.
Kirkerådet vil foreta tilsetting under sitt møte 13. og
14. September.

GAMLE, VAKRE KIRKEDØRER
Neste gang dere er her, kan dere legge merke til at
maling nå er fjernet fra den første av kirkens tredører
som er under renovering. Det er en spennende
prosess. Maling fjernes med hårføn og varsomme
metoder, siden blir det kun forsiktig sparkling med
riktig type sparkel (med reinsdyrshår), og til slutt skal
det benyttes linoljemaling av original variant. Dette
kommer til å bli veldig autentisk og vakkert !!

Åpen kafé : Tirsdag 29.8 kl. 11.30-14.00 er det
igjen åpen kafé i menighetshuset, og dette vil
fortsette hver siste tirsdag i måneden utover
høsten.
Busstur: Søndag 10.9 kl. 10.00-18.00 er det tid for
menighetens busstur til Ringkollen kapell og
Klækken hotell. Det koster 300,- å være med, og du
kan melde deg på på åpen kafé 29.8 eller sende sms
til diakon Ellen Haave på tlf. 40036132.

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Søndag 20.08 kl. 11.00 Høymesse med
nattverd. Ingeborg Holberg, Thrøstur Eiriksson,
Emilie Myrdal Kristing . Kollekt: Menighetens
arbeid blant barn og unge. Kirkekaffe!
• Søndag 20.08 kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste (med
6 barn)
• Mandag 21.08 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 21.08 kl 19 Tidebønn i dåpssakristiet
• Tirsdag 22.08 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 22.08 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 23.08 kl. 18.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 24.08 kl 19.00 Åpent HUS
• Fredag 25.08 kl 12:00 Lunsj på Henie Onstad
seniorsenter med diakon
• HØVIK OPERAKAFE – husk å sett av 4.sept kl19
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

