GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 9
FASTETIDEN er igang

BÆRUM BACH KOR sang for Kongen

Da er Askeonsdag lagt bak oss og 1. søndag i
fastetiden står for døren.
Med det er vi i gang med fastetiden, en periode
i kirkeåret som i utstrekning varer rundt regnet
40 dager frem til og med Påskeaften.

Vårt eget Bachkor var å høre på radio på Kongens
80-årsdag!! De sang med på en Lur-låt sammen
med Odd Sylvarsnes Lund i en hyllest til Kongen på
hans 80-årsdag. Det var Sylvarsnes Lund som hadde
skrevet musikken og selv spilte på neverlur. Det
hele ble spilt i radio på to ulike program.

Fra Det gamle testamentet leses det denne
søndagen fra 1 Mosebok kapittel 2, vers 8-9 og
fra kapittel 3, vers 1-8; fra brevlitteraturen leses
Jakobs brev kapittel 1, vers 12-16; og fra
evangeliene Matteus kapittel 4, vers 1-11.
Fristelse er en tematikk som løper som en rød tråd
gjennom alle dagens lesninger, og som også vil
være et gjennomgangstema i søndagens prekenen.

MEDARBEIDERFEST 9.MARS
Har dere meldt dere på medarbeiderfesten? Vi
gleder oss stort til å få samlet alle dere som bidrar i
menigheten, og få vise at vi setter pris alt det
arbeidet så mange bidrar med.
Påmelding til ingeborg@baerum.kirken.no.

VIL du HJELPE med LEKSEHJELP ?
TWEENS har nå byttet dag fra tirsdag til torsdag
kl 14-16, inkl leksehjelp 14-15!!
Dette tegner til å bli en vellykket endring. Det er
fint for barna (og foreldrene) å kunne komme
direkte fra skolen og hit. Her får de frukt, og gjør
lekser frem til øvelse kl 15.
Kan du tenke deg å hjelpe til med leksehjelp? Si fra
til Anja på ungdomsleder@hovik-menighet.no

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE kommende uke
• Søndag, 05.03 kl. 11.00, Høymesse med dåp
og nattverd. Rune Klæboe. Thröstur Eiriksson
Kollekt: Haslumseter kapell .
• Mandag 06.03 kl. 10:30 Gå-gruppe,
avgang fra Henie Ohnstad seniorsenter
• Mandag 06.03 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 07.03 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 08.03 kl. 19.00 Bærum Bachkorøvelse
• Torsdag 09.03 kl. 14.00 Leksehjelp og
Tween sing-øvelse
• Torsdag 09.03 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 09.03 kl. 18.00 MEDARBEIDERFEST
• Fredag 10.03 kl. 12.00 Babysang
• Lørdag 11.03 kl 12:00 Lørdagskonsert
Stine Mari Langstrand (Sopran) og Thröstur
Eiriksson.
For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

