GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 35

KONFIRMASJONSHELG

BUSSTUR

Kommende helg blir den første riktig store helgen
med konfirmasjoner. Vi har totalt 114 ungdommer
som konfirmeres i Høvik i år, de fleste fordelt over
de kommende to helger. Men vi hadde også 2
konfirmanter på tilrettelagt konfirmasjon i mai i vår.
Så vi er glade for alle som deltar på konfirmasjon
her i kirken, og ser fra ungdommenes egne
tilbakemeldinger at de opplever at de lærer mye i
denne perioden.
Fra evalueringen fikk vi også følgende
tilbakemelding: «vi kunne lært mer om hva
kristendommen/Jesus har å si for dagliglivet».
Derfor vil Nina Engen (kateket) denne helgen preke
over dette temaet, og dekke Fadervår og Den Gylne
Regel fra Bergprekenen, basert på følgende
evangelietekster: Matt 7,12 samt Matt 6,7-13.
Gudstjenestene gjennomføres av Nina Engen,
Trygve Rø, Thrøstur Eiriksson, Marianne
K.Skjønhaug og mange konfirmant-ledere.

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.

NY DIRIGENT TIL BARNEGOSPEL
I går startet vårt barnegospel opp igjen etter en lang
og god sommerferie. Vi har fått ny dirigent, Malin
Byberg, som dekker opp for Viktoria i høst, mens hun
studerer utenlands en periode. Det var mange barn
og mye liv og røre og glede her i går, og allerede en
ny deltaker. Så dette tegner til å bli en god høst på
barnegospel sektoren.

HØVIK OPERAKAFÉ
Mandag kl 19 skjer det – HØVIK OPERAKAFE
materialiserer seg! Vi skal teste ut et helt nytt
konsept -og dette blir kjempestas! Det er musikerne
Kristin Fossheim og Cecilie Ødegården som holder i
trådene og vil sikre et fullspekket program med festlig
opera med strålende sangere og musikere. Kaffe og
kaker blir det også, og for dem som vil – litt
musserende i glasset. Priser og mer info finner dere
på Facebook og plakater rundt omkring! Velkommen!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
• Vi minner spesielt om:
• Lørdag 02.09 kl 11.00, 12.30 og 14.00:
Konfirmasjonsgudstjenester.
• Søndag 03.09 kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
• Mandag 4.sept kl 19:00 - HØVIK OPERAKAFE
• Onsdag 5.sept kl. 17.00 Oppstart nytt guttekor
i Høvik kirke
• Søndag 10.9 kl. 10.00-18.00 Menighetens
busstur til Ringkollen kapell og Klækken hotell.
• Faste aktiviteter:
• Mandag 04.09 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 04.09 kl. 18.00 Merk tiden!! (grunnet
operakafeen) Tidebønn i dåpssakristiet
• Tirsdag 05.09 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 05.09 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 06.09 kl. 17.00 Bærum Guttekor
• Onsdag 06.09 kl. 18.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 07.09 kl. 14.00 Tweensing med
leksehjelp
• Torsdag 07.09 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 07.09 kl. 18.00 Åpent HUS
• Torsdag 07.09 kl. 20.30 Kveldsmesse.Trygve Rø
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

