GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 36

Kjære alle sammen!
Da er konfirmasjonsgudstjenestene godt i gang, og vi fortsetter til helgen igjen. Det er fantastisk at så
mange deltar i konfirmasjonsopplæringen, og enda mer gledelig at vi ser at antallet som har meldt seg på til
påfølgende ledertrening overgår alle forventninger!! I tillegg er det mange konfirmanter som begynner i
Tensing. Så vi kjenne oss riktig glade og stolte over resultatet av alt det gode arbeidet som utføres av stab
og frivillige i fellesskap.
For gudstjenestene til siste konfirmasjonshelg er prekenteksten oppvekkelsen av synagogeforstanderens
12-år gamle datter i Markus kap 6. På sett og vis oppsummerer teksten kristen tro i 6 ord: Fryk ikke! stå
opp! (samme ord brukt på gresk om Jesu oppstandelse!), undring og spise. Avskjedstalen og siste
undervisning til konfirmantene får du om du kommer til kirka i helgen!
Konfirmasjonsgudstjenestene avholdes Lørdag 10. september kl. 11.00 og 13.00 og Søndag 11. september
kl 11.00 i Høvik kirke. Trygve Rø, Nina Enge, Thröstur Eiriksson, samt medlemmer fra HUS og Bærum
Bachkor deltar. Kollekt: Høvik ungdomssenter. Gaven gis ved utgangen eller ved hjelp av VIPPS til nr. 36296.
Vårt dans- og sjongleringskurs for alle barn født i 2006 begynner i dag. Jeg kan fortelle at det i skrivende
stund er fullt av barn med sjongleringsballer her inne!! Tre øvedatoer i september, og fremvisning 25.9 i
gudstjenesten. Denne søndagen blir det også utdeling av 4-årsbok for barn som bor i Høvik, født 1.7.201231.12.2012. Påmelding til sara@hovik-menighet.no
Torsdagene med familiekor og middag startet opp 1.sept. Da kom det 8 barn på barnegospel, koret har
plass til flere, og det er ny øvelse torsdag 15.9 kl. 17.30. Barnegospel har øvelser hver torsdag, mens
familiekoret og middag er annenhver uke. Torsdag 15.9 er det både familiekor, barnegospel og middag. For
tider og mer informasjon, se www.hovik-menighet.no eller www.facebook.com/hovikkirke
Babysang har startet opp. Tidspunktet er fredager kl. 12.00. Det er plass til mange flere. Velkommen!
Lørdag 17.9 kl. 12.00 er det orgelkonsert i Høvik kirke med Thröstur Eiriksson. Han vil spille Toccata Fuge i
D-moll av Johan Sebastian Bach (husker du «det var en gang et menneske»?? Dette er utrolig stilig, kom og
nyt!)
Søndag 18.9 blir det to gudstjenester i Høvik kl. 11.00 (høymesse) og 13.00 (dåpsgudstjeneste), samt
pilegrimsmesse på Haslumseter kapell kl. 12.00. For mer informasjon om pilegrimsdagen, se Høvik
menighets nettside.
Så minner vi igjen om DUGNAD 13.oktober kl 15-19. Hold av datoen!

