GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 34

BYFEST

GUTTEKOR I BÆRUM

Denne helgen er det Byfest i Sandvika, så
søndagens formiddagsgudstjeneste vil foregå i
Byparken der. Vår kapellan Rune vil delta!

Det er nå det skjer! På tirsdag starter vi opp med
informasjonsmøte for alle interesserte. Det blir nå
guttekor i Bærum, med base her hos oss i Høvik,
og med Thrøstur som dirigent. Vi har vi sett fram
mot dette i lang tid og gleder oss stort over å
starte opp! Meld fra til venner og bekjente!

Ellers vil Kirken i Bærum være representert med
telt utenfor Rådhuset, og der vil dere på lørdagen
treffe Nina kateket, Ellen diakon og Thrøstur kantor
store deler av dagen. Thrøstur vil promotere
guttekor i Bærum!

REUNION-UKE FOR UNGDOMMENE
På tirsdag er det konfleir-reunion kl 18.00 – 21.30 for
alle som var på leir i sommer. Det blir visning av bilder
fra leir, noe godt å bite i, masse lek og moro, og
selvfølgelig skumrings og sang til slutt.
Reunion fortsetter på Åpent HUS på torsdag kl 19.00
– 22.00. Her vil det også bli vist bilder og kanskje tar
vi en quiz? Velkommen til kiosk og kos med oss!
På torsdag er det også oppstart med Tweensing med
brødmat og frukt kl. 14.00 og øvelse fra 15-16.00.
Velkommen både gamle og nye Tweensingere!
Ellers har vi vært i gang med rydding av teknisk utstyr
i ungdomsrommet, og planlegger å få på plass litt nye
møbler så fort som mulig 

NÅ BLIR DET LYD!!
Da har vi i staben akkurat fått gjennomgang av nytt
lydanlegg i kirken! Det har helt fantastisk lyd! Og
svært mange muligheter. Så nå er det lett å få lydsatt
barnekor og solister uten noen som helst
anstrengelser. Det påstås også at vi også ved store
konserter kan slippe å bære opp mye av anlegget
vårt. Så velkommen til en helt ny tilværelse i kirken!
Nå skal dere få høre både tale og musikk ordentlig!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Vi minner spesielt om:
• Tirsdag 29.08 kl. 18.00 Informasjonsmøte om
nytt guttekor i Høvik kirke
• Tirsdag 29.08 kl. 11.30 Åpen kafé i
menighetshuset
• Faste aktiviteter:
• Mandag 28.08 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 28.08 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 29.08 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 29.08 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 30.08 kl. 18.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 31.08 kl. 14.00 Tweensing med
leksehjelp
• Torsdag 31.08 kl. 17.30 Barnegospel – oppstart
med ny dirigent: Malin Byberg
• Torsdag 31.08 kl. 18.00 Åpent HUS
• 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

