GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 39

Kjære alle sammen!
Ny fredag, ny helg og nye muligheter. Denne gangen litt nytt fra ungdomsarbeidet i kirken.
Tensing er i full gang for høsten! Vi har helt nytt band dette semesteret og vi er godt i gang med øving til
blant annet UngMesse som arrangeres søndag 23.10 kl 19.00 i Høvik Kirke.
I kjelleren på torsdagskveldene er det også masse liv og vi har blant annet hatt PokémonGo kveld, som var
veldig gøy! Et besøk inn til CafE18 i går kveld var en morsom opplevelse. Det var enormt mange
ungdommer der, og alle så ut som de trivdes og koste seg. Da jeg spurte hvordan de hadde det her, svarte
de at her «chiller de» og koser seg, spiller biljard og har ofte quiz. Det er gøy og sosialt sier en annen. De
nevner også at de opplever en oppgang, at det stadig blir flere som besøker cafeen. Så det er stas!!
Denne helgen reiser en god gjeng av ungdommene på høstleir på Haslumseter Kapell hvor de blant annet
skal holde Gudstjeneste på søndag 02. okt.
Ellers har vi masse unge HULK-ere (fra Høvik ungdomsleder kurs) som er i gang med praksis i ulike oppgaver
i kirkens arbeid.
Tekstene denne søndagen, 20 s i treenighetstiden, er hentet fra Ruts bok kapittel 2, 8 -11, Efeserbrevet
kapittel 6, 1-4 og evangeliet er Matteus 18.1-11.
Presten har satt følgende overskrift på prekenen: «Det ikoniske barnet».
Søndagens dåpsbarn er Selma Spjeld Åslund.
Og offeret går til Den norske Israelmisjon. Israelmisjonen jobber i prosjektland som Ukraina
(evangelisering), Russland/Hviterussland (humanitær hjelp, nettradio, evangelisering, seminarer og diverse
publikasjoner), Romania (evangelisering og diakonalt arbeid) og Ungarn (antisemittisme). Les mer på
www.israelmisjonen.no
Offeret kan også gis ved hjelp av VIPPS til nr. 36296. Skriv ”Offer” i meldingsfeltet. Takk for gaven.

Hva skjer ellers kommende uke?
Neste uke er det høstferieuke, og de fleste aktiviteter i Høvik menighet tar ferie.
Onsdag 5.10 kl. 19-22 er det dog øvelse med Bærum Bachkor. Kontakt: Thröstur Eiriksson, tlf. 408 53 991.
Neste søndag 9.10 kl. 11.00 er det høymesse med dåp. Rune Klæboe. Thröstur Eiriksson. Medlemmer av
Bærum Bachkor. Kollekt: Menighetens arbeid.
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.

