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Uke 46
• Torsdag 24.11 kl. 19.00 Drømmer – Guds tale?
Åpen kirke med temakveld.
Hvordan skal vi forstå våre drømmer og hva har de å si • Torsdag 24.11 kl. 19.00 HUS
oss? Er det slik at de både kan gi oss økt innsikt om oss • Fredag 25.11 kl. 12.00 Babysang

Drømmer – Guds tale?

selv og det åndelige? I Bibelen leser vi om at Gud taler
gjennom drømmer, - hvordan skal vi forstå dette i dag?
Ja, hvordan taler Gud til oss?

Første søndag i advent – kommer veldig
snart!

Velkommen Torsdag 24. november kl. 19.00 til en kveld
med disse spennende spørsmålene.
Vi får besøk av terapeut Nini Marie Torp, som i mange år • Neste søndag, 27.11 kl. 11.00,
har jobbet med drømmer og skrevet boka »Den lille
FØRSTE SØNDAG I ADVENT:
drømmehåndboken. En veiviser til egen visdomskilde»
Høytidsgudstjeneste ved starten av et nytt
og søster Anne-Lise, tidligere priorinne på Lunden
kirkeår. Rune Klæboe. Gunnar Næsheim.
kloster og erfaren åndelig veileder.
Trygve Rø. Thröstur Eiriksson. Bærum Bachkor.
Foredrag og samtale med god mulighet til å stille
Messingblåsere, dåp & nattverd.
spørsmål og dele erfaringer.

Kollekt: Menighetens musikkarbeid. Kirkekaffe.
• Kl 13 blir det gudstjeneste med den Islandske
menigheten i Oslo.
• På kvelden, kl. 19.00, blir det konsert:
Alle tiders advent med Kristin Fossheim m.fl.
Lys Våken i helgen
Velkommen!
Denne helgen blir det virkelig liv og røre i kirken, og det
• De er første konsert ut i en lang rekke
liker vi jo godt! Ca 20 elveåringer er nå påmeldt til Lys
Våken i helgen. Sammen med 15 ungdomsledere skal de
konserter i Høvik kirke i adventstiden. For
ha en morsom og lærerik samling fra lørdag til søndag.
fullstendig oversikt, se
Det blir overnatting inne i kirkerommet, og det i seg
www.hovik-menighet.no
Samlingen avsluttes med meditativ aftenbønn. Møtet
holdes i kirken og er gratis. Gave kan gis ved utgangen.

pleier å være spennende for barna. Kjerneteksten som
kommer til å brukes blir «Jesus sier: Jeg er verdens lys».
Dette er et trosopplæringstiltak for dette årskullet, og
denne og neste helg kommer det til å være Lys Våken
samlinger i menigheter over hele landet.

Hva skjer ellers kommende uke?
• Mandag 21.11 kl. 18.00 3K+ / unge voksnes
egen arena
• Tirsdag 22.11 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
• Tirsdag 22.11 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 22.11 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 23.11 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 24.11 kl. 16.45 Familiemiddag
• Torsdag 24.11 kl. 17.30 Barnegospel og
familiekor

• Noen flere smakebiter med menighetens egne
konserter:
• Tirsdag 6.12. kl 19
Julekonsert v. Avertimento Ten Sing og
Tweensing
• Lørdag 10. og søndag 11.12. kl 19
Bærum Bachkor 30 år – jubileumskonsert
J.S. Bach Magnificat, kantate 191,
orkestersuite i h-moll.
• 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.

