GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 39

Med Orgelhalvtime og Ung Messe!!
Denne helgen får dere flere muligheter til å besøke kirken på haugen.
Allerede i morgen, lørdag 22.oktober, er det Orgelhalvtime i kirken kl 12, der Thröstur spiller fransk
orgelmusikk. Kom og nyt!!!
På søndag er det UNG MESSE i kirken sammen med våre 116 nye konfirmanter, medlemmer fra HUS og
TENSING. Merk tiden: kl 18:00.
Bli med å synge “Open the Eyes of my Heart Lord” og “Shout to the Lord” til friske rytmer og
akkompagnement fra TenSingbandet++. TenSing deltar også i gudstjenesten og ungdomsleder Anja vil
synge sangen One of us der refrenget starter med What if God was one of us,…..
Sangene, bibeltekstene og preken vil alle handle om temaet for gudstjenesten: Hvem er Jesus ? Når vi
stiller oss det spørsmålet stiller vi på samme tid spørsmålene hvem er jeg? -hvem er Gud? - og hva er
meningen med livet? – egentlig det konfirmasjonstiden handler om…….
Søndagens offer går til TV-aksjonen for Røde Kors’ livsviktige arbeid i krigsherjede land.
Noe tidligere på dagen, kl 13, blir det klokkeringing også i Høvik kirke. «I solidaritet med Syria og Irak vil vi
som verdensvid kirke stå sammen og ringe med klokkene for Aleppos ofre. Midt i krigens hat vil vi vise
medfølelse og be for lidende mennesker, sier biskop Ole Chr. Kvarme og bispedømmerådets leder Gard
Sandaker-Nielsen. Les hele artikkelen på bispedømmets nettsider. https://kirken.no/nbNO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv/ring-kirkeklokkene-for-syria-og-irak/

Hva skjer ellers kommende uke?
Mandag 24.10 kl. 18.00 3K+ / unge voksnes egen arena
Tirsdag 25.10 kl. 11.30-14.00 Åpen kafé
Tirsdag 25.10 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
Tirsdag 25.10 kl. 17.00 Middag for ungdom
Tirsdag 25.10 kl. 18.00 Tensing-øvelse
Onsdag 26.10 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
Torsdag 27.10 kl. 16.45 Familietorsdag med familiekor og barnegospel
Torsdag 27.10 kl. 17:30 Barnegospel
Torsdag 27.10 kl. 19.00 HUS
Fredag 28.10 kl. 12.00 Babysang
For mer informasjon om gudstjenester og aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden www.hovikmenighet.no eller www.facebook.com/hovikkirke
Se også menighetsbladet for informasjon.

