GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 6
TÅRNAGENTHELG & TÅRNAGENTMESSE

HVA SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke?

I dag møtes forventningsfulle 8-åringer til
tårnagentsamling. De skal gå på oppdagerferd og
bli kjent med kirken sammen med kateket Nina,
kantor Thrøstur, ungdomsleder Marianne og
barnegospelleder Viktoria. Flere ungdommer
hjelper til, samt tre 11-åringer som har lyst å være
ledere. Dette blir stas!!
På søndagen fortsetter vi med messe der
tårnagentene og barnegospel vil sette sitt preg på
gudstjenesten. Prekenteksten er Jesu liknelse om
såkornet som såmannen rundhåndet sådde ut.
Kom og hør hva som hendte! Det forunderlige er at
Jesus bruker bilde av at noe såkorn falt i god jord og
gav - ikke stor avling – men mye god frukt! Hva i all
verden kan Jesus ha ment? Og hva betyr det «å ha
et fint og godt hjerte» som det står om i
evangelieteksten fra Lukas kap. 8, v.4-15? Vi vil
også feire nattverd sammen.
Kollekten denne søndagen går til Det norske
Bibelselskap. Bibelen er den mest solgte og leste
bok i verden. Bibelselskapet har en målsetting om å
gi Guds ord til mennesker på et språk de forstår og
til en pris de kan betale.

VINTERTREFF
Denne helgen reiser flere av ungdommene fra HUS
på Vintertreff 2017 i Lommedalen kirke. Der samles
ungdommer fra Oslo/Akershus og Asker og Bærum
for å lære masse nytt og ha det skikkelig gøy
sammen! Velkommen til konsert, kl 18 i
Lommedalen kirke på søndag 12/02, hvor vi viser
hva vi har gjort og lært i helgen!

• Søndag, 12.02 kl. 11.00, Tårnagentmesse for
små og store med nattverd. Trygve Rø.
Thröstur Eiriksson. Nina Engen.
Tårnagenter…
Kollekt: Det norske Bibelselskap.
• Mandag 13.02 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 13.02 kl. 16-19.00 Konfirmant
undervisning
• Mandag 13.02 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 14.02 kl. 16-19.00 Konfirmant
undervisning
• Tirsdag 14.02 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
• Tirsdag 14.02 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 14.02 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 15.02 kl. 16-19.00 Konfirmant
undervisning
• Onsdag 15.02 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 16.02 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 16.02 kl. 19.00 HUS
• Fredag 17.02 kl. 12.00 Babysang

For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

