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Menighetens diakonidag – Salmefrokost synger siste vers!
På søndag feirer vi høymesse med dåp på vår høstlige diakonidag i menigheten. To barn, Hennie
Vennevold- Torkildsen og Sara Svartvoll Olsen bæres til dåp. Diakon Ellen skal preke over teksten om den
barmhjertige samaritan i Lukasevangeliet, kollekten går til det diakonale arbeidet Kirkens SOS og flere av
oss i staben vil være medliturger sammen med en gruppe som nå ha begynt på HULK, vårt
ledertreningskurs for nye konfirmantledere. Vi lover god salmesang!
Vi vil også markere at ivrige salmeglade har vært samlet til siste salmefrokost før gudstjenesten. I nesten
35 år har Åge Haavik med gode og trofaste medhjelpere invitert til disse samlingene. Over 200 samlinger
har det blitt. Åge har vært med på å velge salmene vi skal synge i gudstjenesten på søndag og på
kirkekaffen blir det marsipankake og tid for å takke. Kan hende det også blir en ønskesalme? Velkommen!
Tirsdag 18/10 kl 20:45 er det SKUMRINGS med nattverd i kirken. Alle Tensingøvelsene på tirsdager
avsluttes med skumrings. Flere ganger hver termin feires nattverd på disse samlingene med en enkel
nattverdsliturgi. Samlingene er åpne for alle – uansett alder. Velkommen!
Temakvelder og trosopplæring for voksne:
Noter deg også disse datoene og informer venner og bekjente du tror vil ha glede av å være med:
• Torsdag 3/11, kl 19: Trosopplæring for voksne: «Hildegaard av Bingen. En kveld med denne kvinnelige
middelaldermystikkeren» Ved kateket Nina Engen. Kl 20,30: Kveldsmesse
• Torsdag 24/11, kl 19: «Åpen kirke på Høvik: Drømmer – Guds tale?» En samtale mellom tidligere
priorinne på Lunden kloster, søster Anne –Lise og psykoterapeut Nini Marie Torp. Samtale og meditativ
aftenbønn.
• Torsdag 1. desember, kl 19: Trosopplæring for voksne: «I Paulus sine fotspor. En kveld om Paulus sitt liv
og virke». Ved kateket Nina Engen.
• Kl 20:30: Kveldsmesse.
Kommende uke:
Mandag 17.10 kl. 18.00 3K+ / unge voksnes egen arena
Tirsdag 18.10 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
Tirsdag 18.10 kl. 17.00 Middag for ungdom
Tirsdag 18.okt kl 19.-20.00 Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte i kirken
Tirsdag 18.10 kl. 18.00 Tensing-øvelse
Onsdag 19.10 kl. 19.00 Bæum Bachkor-øvelse
Torsdag 20.10 kl. 16.30 Barnegospel
Torsdag 20.10 kl. 19.00 CafE18
Fredag 21.10 kl. 12.00 Babysang
Neste søndag, 23.10 kl. 18.00, er det ung messe. Trygve Rø. Anja Martine Mørk. Nina Engen. TenSing deltar.
Kollekt: TV-aksjonen Røde Kors.

