GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 7
Siste del av ÅPENBARINGSTIDEN
I følge kirkeårskalenderen har vi nå kommet frem
til nest siste søndag i Åpenbaringstiden – som
avsluttes neste helg med Fastelavenssøndag, før vi
så, fra og med Askeonsdag, beveger oss vi inn i
Fastetiden.
Inneværende søndag kalles tradisjonelt Kristi
forklarelsesdag.
Første lesning Kristi Forklarelsesdag er hentet fra
5 Mosebok 18,15-18, epistelteksten er fra
Åpenbaringsboken kapittel 1, vers 9-18, og
dagens evangelium er Matt 17,1-9.
I evangelieteksten fortelles det om Jesus som tar
noen av sine nærmeste venner med seg på en
skjellsettende «fjelltur». I prekenen har presten
også tenkt å vende blikket mot fjellet…

MEDARBEIDERFEST
Det pågår for tiden ivrig aktivitet i kroker og
korridorer når ikke mange andre er tilstede i
kirken… Det forberedes til Medarbeiderfest!
Og det kommer til å bli en fest dere kan glede
dere stort til! Det finnes mye talent og skaperglede
i menigheten, og nå skal mye av dette avsløres!
Sørg for å sette av datoen 9.MARS i kalenderen.
For da braker det løs! Dette vil du ikke gå glipp av!
Husk påmelding til ingeborg@baerum.kirken.no

VINTERFERIE
Kommende uke vil de fleste av våre aktiviteter (og
ukebrevets redaksjon) ta vinterferie. Velkommen
tilbake i uke 9!
Merk at etter ferien bytter TWEENS dag fra tirsdag
til torsdag, til kl 14-16, inkl leksehjelp 14-15!!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke(r)
• Søndag, 19.02 kl. 11.00, Høymesse med dåp
og nattverd. Rune Klæboe. Jan Einbu.
Kollekt: Menighetens eget arbeid.
• Mandag 20.02 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 20.02 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Onsdag 22.02 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse

• VINTERFERIE…
• Søndag, 26.02 kl. 11.00, Høymesse med dåp
og nattverd. Steinar Lindvig. Thröstur
Eiriksson. Kollekt: Kirkelig ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep (KIRES)
• Mandag 27.02 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 27.02 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag28.02 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 01.03 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 02.03 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tween sing-øvelse
• Torsdag 02.03 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 02.03 kl. 19.00 HUS
• Fredag 03.03 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

