GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 35

Kjære alle sammen!
Da er høstsemesteret i gang, og alle faste aktiviteter har nå startet opp igjen. TenSing har hatt
en start med bravur, med opptil 50 personer på siste korøvelse. TweenSing har hatt to
øvelser, og CafE18 er også i gang, vel besøkt. Bachkoret har startet opp og skal i høst feire sitt
30-års jubileum, så vi kan glede oss til fantastiske konserter i tiden framover. Åpen kafe
hadde fulle hus på tirsdag, og Familietorsdagene startet opp i går, med både Familiekor og
Barnegospel. Vi gleder oss stort over alle våre aktiviteter!
Kommende helg blir den første av to store konfirmasjonshelger, der vi atter igjen har et stort
kull ungdommer som vil konfirmeres. Disse to helgene er for menigheten et av årets store
høydepunkter der vi ber for og gleder oss over alle våre konfirmanter på vei ut i åpen framtid
med løfte om Guds omsorg og nærhet. I år vil det bli 7 konfirmasjonsgudstjenester.
Garantert «stinn brakke» og god temperatur, velkommen også til deg! – men møt opp i god
tid.
Du vil få se og høre ledere fra konfirmasjonsleirene, kantor Thröstur, ungdomsleder Anja,
ungdomsarbeider Marianne, kateket Nina (preker 1. helg) , kirketjener Ingrid, Emilie og Ninni
og sokneprest Trygve (preker 2. helg) leder og holder i gudstjenesten. Medlemmer fra
Bachkoret medvirker med vakker sang.
Tidene for gudstjenestene er: lørdag 3. september kl. 10.30, 12.30 og 14.30 og søndag 4.
september. Kollekt: Høvik ungdomssenter. Gaven gis ved utgangen eller ved hjelp av VIPPS til
nr. 36296.
Øvrig informasjon:
Vi minner om Haslumseterdagen søndag 18.september, med pilegrimsmesse på Haslumseter
kapell kl. 12.00. Etterpå er det hyggelig kirkekaffe.
Og dersom du ønsker å være med på pilegrimsvandringen med temaet «Quo Vadis?» den
dagen, så møter du opp ved Haslum kirke kl 08,30, med gode sko og klær etter vær. Se mer
info på vår hjemmeside…
Torsdagene med familiekor og middag startet opp 1. september. Det vil fortsette annenhver
torsdag i høst. Hver torsdag vil det i tillegg være barnegospel. For tider og mer informasjon,
se www.hovik-menighet.no eller www.facebook.com/hovikkirke
Bærum Bachkor tar opp nye sangere. Øvelser er hver onsdag kl. 19-22 i Høvik
menighetshus.Ta kontakt via post@bachkor.o eller www.bachkor.no
Babysang har startet opp. Tidspunktet er fredager kl. 12.00. Velkommen!
Høvik menighet arrangerer i høst et dans- og sjongleringskurs for alle barn født i 2006. Tre
treff i september, og fremvisning 25.9 i gudstjenesten. For mer informasjon, se Høvik
menighets nettsider.
Vi arrangerer dugnad den 13.oktober kl 15-19. Det blir maling av dører og rydding på tomta
ute. Nina og Bill leder oss gjennom oppgavene. Alle er spesielt velkommen den dagen!!

VELKOMMEN !!

