GOD JUL
fra HØVIK MENIGHET
Uke 50

4.Søndag i advent

Hva skjer i Høvik Kirke i Julen?

I søndagens gudstjeneste er det fokus på Maria,
Jesu mor. Hvem var hun? På hvilken måte er hun et
forbilde for oss, og hva forteller Maria oss om det å
være skapt i Gudsbilde?
Prekenteksten er Marias lovsang i Luk 1, 46-55.
I tillegg skal vi ha dåp og feire nattverd.

Julaften, Lørdag 24.12:
• Kl. 13.00 Julaftensgudstjeneste for barn.
Trygve. Thröstur. Høvik barnegospel.
• Kl. 14.00 Julaftensgudstjeneste. Trygve.
Thröstur. Sopran Inger Øvrebø Uberg.
• Kl. 15.00 Julaftensgudstjeneste. Rune.
Thröstur. Høvik verk skolekorps.
• Kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste. Rune.
Thröstur. Medl fra Høvik ungdomssenter.
• Kollekt: Kirkens nødhjelp og ungdomsdiakoniarbeidet 13-20.
• Kl. 23.30 Julenattsgudstjeneste. Trygve Rø.
Thröstur Eiriksson. Agnar Holme. Ingeborg
Holberg. Korgruppe. Odd Sylvarnes Lund,
trompet og bukkehorn.

Gudstjenester for barna
Denne uken har ellers vært en fantastisk uke for oss
som jobber i menigheten. Vi har hatt 3 barnehagegudstjenester med Julespill for mange hundre
barnehagebarn (>350 fra ca 10 barnehager), og det
har virkelig vært stor stas.
Kommende uke er det de litt større barna som
kommer til skolegudstjenester. Det blir 4 slike
gudstjenester i løpet av tirsdag og onsdag. La oss
håpe at det blir like magisk.

Bli med til Egypt
Mandag 2.1.17, mens det er planleggingsdag på
skolene, inviterer menigheten alle barn i Høvik
menighet født i 2010 med på en reise til Egypt. Hør
om Moses, spis mat fra middelalderen, drikk te fra
østen, gå på kokkekurs, se «Prinsen av Egypt», og
opplev kirken full av pyramider og kameler..
Vernissage for foreldre kl 16:30.
Søndag 8.1.17 er det Hellige tre kongers dag i
Høvik. De barna som blir 5 år i løpet av 2017 er
spesielt invitert. Vi lager kongekroner, ser på
teaterforestilling om de hellige tre konger, og til sist
blir det juletrefest, der vi får hilse på kongene.
Kanskje har de ed seg gaver? Alle er velkommen.
For mer informasjon og påmelding til begge
arrangement, se nettsiden www.hovik-menighet.no
Brosjyrer er vedlagt… Spre gjerne videre!!

1. Juledag Søndag 25.12 kl. 11.00
• Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Rune
Klæboe. Thröstur Eiriksson. Medlemmer av
Bærum Bachkor.
Stefanusdagen Mandag 26.12 kl. 11.00
• Høymesse. Dåp. Nattverd. Prest Paul Nome.
Første nyttårsdag
• Søndag 1.1.17 kl. 11.00
• Høymesse. Dåp. Nattverd. Trygve Rø.
Thröstur Eiriksson. 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.
Etter dette ukebrevet tar «redaksjonen» ferie,
men kommer sterkt tilbake neste år…

Vi ønsker alle en Gledelig julehøytid!!

