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fra HØVIK MENIGHET
Uke 38

Kjære alle sammen!
Da er det fredag igjen, og her i Høvik betyr det full fart hele dagen! Nå er mødre med babyer på vei inn til
babysang, og snart kommer det en hel haug med 10 og 11-åringer som skal sjonglere og danse i kirka. Til
søndag skal vi endelig få se resultatet av dette.
Ellers har det vært en full uke med mye aktivitet, slik det pleier å være og slik vi ønsker at det skal være.
Gudstjenesten på søndag kl 11 er det bare å avsette tid til med en gang.
Med utgangspunkt i Åpenbaringen 3,9 samt Joh 10, 9-10 kommer Rune til å snakke om «Kirkeboken – en
dør som åpner opp til den store døråpnerens verden».
Det er naturligvis ikke helt tilfeldig. I går var det mer enn ti 4-åringer med foreldre samlet her. De spiste
pølser og sang sammen, samt fikk en rundtur i kirken med trosopplærer Sara. Dette som en forberedelse til
søndagens gudstjeneste, der de skal motta sin 4-årsbok.
På gudstjenesten blir det også dåp. To barn skal døpes, Liam Alexander Kaspersen og Emma Lucia L’orantCeland, og vårt nye barnegospel-kor skal synge for dem – og for oss andre. Det er korets første opptreden.
Nå har Viktoria holdt en stødig hånd over de små i noen uker, og vi er spente på hva de har rukket å lære
seg.
For å toppe det hele, skal vi endelig få se resultatet av Mayas Dans- og sjongleringsverksted, der 10 og 11åringer har vært samlet her og øvet seg på nye ferdigheter de siste tre fredagene. Dette er jo noe helt nytt
som vi ikke har hatt her i kirka før (og ikke vet vi om noen andre som har gjort det samme heller), så dette
gleder vi oss veldig til.
Søndagens offer går til Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. Offeret er begrunnet i
den ekstremt vanskelige situasjonen kirken nå befinner seg i. Offeret kan også gis ved hjelp av VIPPS til nr.
36296. Skriv gjerne ”Offer” i mledingsfeltet. Takk for gaven.
Hva skjer ellers kommende uke?
Tirsdag 27.9 kl. 16.00 er det Tweensing, kl. 17 er det middag og kl. 18 er det Tensing-øvelse i Høvik kirke og
menighetshus. Kontakt: Anja Martine Mørk, tlf. 400 36 096.
Onsdag 28.9 kl. 19-22 er det øvelse med Bærum Bachkor. Kontakt: Thröstur Eiriksson, tlf. 408 53 991.
Torsdag 29.9 kl. 16.45 er det den store familietorsdagen igjen. Det betyr middag for alle og familiekor i
menighetshuset. Fra kl. 17.30-18.30 er det barnegospel-øvelse i kirken. Kontakt: Ingeborg Svanes, tlf. 982
67 826.
Fredag 30.9 kl. 12.00 er det babysang igjen i kirken. Kontakt: Sara Maria Helstad, tlf. 984 65 346.
For mer informasjon om gudstjenester og aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden
www.hovik-menighet.no eller www.facebook.com/hovikkirke
Se også menighetsbladet for informasjon.

