Kirken på Nykirke høsten 2018
Vi ønsker at
kirken skal
være et
meningsfullt
møtested
for alle!

Kirken/menigheten på
Nykirke finner du:
I kirken, på bedehuset
og i kirkestua.
Noen ganger også
ute på tur.

Nyhet:
Samtalegruppe(r) i Kirkestua 2.hver mandag kl. 19-20.30 fra 3.sept.
Tema: Kommende søndags bibeltekster
Alle er hjertelig velkommen.
Eneste betingelse for å delta er at man er litt nysgjerrig på hva Bibelen har å by på til oss
mennesker i 2018.
Jo mer forskjellig vi er, desto mer interessante samtaler!

Aktiviteter for trosopplæring (kristendomskunnskap):
Babysang (0-1 år) på Borre menighetshus, Tveitenvn. 18, mandager kl.10.30 – ca. 12 fra
10.september.
Småbarnssang (fra 1 år) i Sentrumskirken mandager kl. 17.30 fra
10.september.
Kontaktperson for begge: Trosopplærer Tonje Folkestad:
tf@horten.kirken.no eller tlf. 95276756
Barneklubben (4–10 år) 2.hver tirsdag kl. 17.30-19 på Bedehuset.
Oppstart 28.august, deretter hver 14. dag, unntatt i skoleferiene.
På barneklubben får barna høre om Jesus, synge, leke og gjøre spennende aktiviteter som
snekring, hobbyaktiviteter, tur i skogen, dukketeater, kirkekino m.m. Vi avslutter med
kveldsmat og utlodning. Kaffeservering for voksne som følger barna.
Kontaktperson: Maria Moskvil: maria.e.moskvil@usn.no eller tlf. 41652282
Nykirke menighets barnekor
Et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder. Koret øver hver torsdag på Fagerheim
skole. Oppstart 30. aug. 1. og 2. klasse øver kl. 15.30-16 og 3.-7. klasse øver kl. 16-16.30.
Kontaktperson: Organist Roar Myrheim: rmyrhe@online.no eller tlf. 40232107

Robotklubben møtes på Bedehuset annenhver tirsdag f.o.m. 4. september.

Her bygger vi med teknisk lego. Klubben er for barn i 5. – 7. klasse.
Vi har kveldsmat og andakt.
Pga kapasitet på pc-er og programvare kreves påmelding til:
Jan Olav Lohne: janolav@lohne.nu eller tlf. 95021833
Ungdomsklubben ligger litt i dvale akkurat nå, men evt. oppstart blir kunngjort på
Facebook i gruppa ‘Nykirke ungdomsklubb’ og ‘Nykirke kirke’.
TAKE OFF TenSing
Liker du kor – dans – drama, kanskje du vil spille i band, eller er du mer
interessert i lys og lyd? TAKE OFF TenSing er et tilbud til deg mellom
13 og 19 år. Vi samles på mandager i Åsgårdstrand kirke kl. 19-21.
Kontakt: Rune Ulset Furberg tlf. 90668478 /Anne Karoline Ulset
Furberg tlf. 98801551

Enkeltarrangementer for barn (noen er felles for hele
kommunen):
Seksårssamling og utdeling av seksårsbok
Seksåringene inviteres spesielt til barneklubben 11.
september. Her skal vi planlegge familiegudstjeneste.
23. september samles vi i Nykirke kirke og seksåringene vil
få utdelt seksårsboka, med bibelfortellinger, sanger og historier om Bo og Nora.
28. oktober: Supersøndag kl. 15-17.
Vi møtes i Horten svømmehall kl. 15 og bader en time før vi går til Sentrumskirken for en
kort samling med bibelfortelling. Servering av pølser til små og store. Åpent for alle, men
barn som er med i barne- og ungdomsarbeid blir spesielt invitert.
17. november: Kirkerotte-teater i Sentrumskirken kl. 1230 Forestillingen er beregnet for
barn i alderen 3-6 år. Den er gratis, men det er mulig å vippse en gave til barne- og
ungdomsarbeidet i Horten kirkelige fellesråd: Vipps #101197
24. november: Juleverksted på Borre menighetshus kl. 14-16. Åpent for alle, 7-åringer
spesielt invitert. 50kr per barn/100kr per familie
LYSVÅKEN i Horten kirke
1. - 2. desember blir 11-åringene i hele kommunen invitert til å
overnatte i kirken. Arrangementet starter lørdag ettermiddag og varer
til gudstjenesten er ferdig søndag. Det blir ulike aktiviteter,
gudstjenesteplanlegging, god mat og litt søvn.

Gudstjenester i Nykirke kirke høsten 2018
OBS! Det kan bli endringer, så følg med i avisa, på plakater, på Facebook-gruppa
”Nykirke kirke” eller på www.horten.kirken.no
Dato

Kl.slett Type gudstjeneste
Familiegudstjeneste
kl. 11
Utdeling av 6-årsbok
Høsttakkegudstjeneste
kl. 11
Bygdekvinnene medvirker

Ofring

4.nov

kl. 18

Allehelgensgudstjeneste

Kirkens Bymisjon

18.nov

kl. 11

Gudstjeneste

Misjonsprosjektet

2.des

kl. 11

16.des

kl. 17

Vi synger julen inn
Korps, barnekor m.fl.

Menighetsarbeidet

24.des

kl. 16

Julaftensgudstjeneste

Kirkens nødhjelp

25.des

kl. 11

Høytidsgudstjeneste 1.juledag

Det norske misjonsselskap

Gudstjeneste

Ja, men til hva er ikke bestemt

23.sept
14.okt

6. jan 2019 kl. 11

Gudstjeneste

Misjonsprosjektet
Menighetsarbeidet

Menighetsarbeidet

Dere kan nå bruke Vipps til ofringene. Koden er 141544. Gaver som vippses mellom 2
gudstjenester går til formålet fra forrige gudstjeneste. Det er selvsagt fremdeles også mulig
å gi kontanter i kirken. Og det kan gis gaver via menighetens bankkontonr. 2505.29.00517.
Merk gjerne betalingen med ønsket formål.
Det er kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenestene,
bortsett fra kveldsgudstjenestene og i høytidene.

Kulturarrangementer:

24.oktober: Organist Roar inviterer til Gallerikonsert med gjester.
En gang i november: Konsert med Hans Olav & Malene Gjone band

Vi har mange dyktige medhjelpere til aktivitetene våre, og det er vi utrolig
takknemlig for 😊
Det er likevel behov for litt mer praktisk hjelp til barne- og
ungdomsklubben. Her trengs voksne eller ungdommer som kan leke, bake,
prate eller bare være tilstede i miljøet.
Vi hører gjerne fra deg hvis du har lyst til å bidra med noe, stort eller smått!

Kontaktpersoner Nykirke menighet:
Menighetsrådet:
Leder: Øyvind Lohne
tlf. 95976916
Nestleder: Anne Kjær Moskvil tlf. 98601202
Sekretær: Synnøve Svendsen tlf. 93830827
Medlem: Elin Kåsin Moskvil tlf. 93220512
1.vara: Svein Gunnar Askjem tlf. 48075709
2. vara: Sigrid Johansen
tlf. 41698127
3. vara: Torill Flåten
tlf. 91519331

epost: oelohne@online.no
epost: anne_agro@yahoo.com
epost: synnosv@yahoo.com
epost: emoskvil@hotmail.com
epost: sg-askjem@hotmail.com
epost: sigridj@outlook.com
epost:torillflaten@outlook.com

Sogneprest Nils Magnus Hovland tlf. 92848968 eller 33529120
epost: nils.magnus.hovland@horten.kirken.no
Organist Roar Myrheim tlf. 40232107 epost: roar.myrheim@horten.kirken.no
Menighetskontoret er lokalisert i Sentrumskirken i Horten (under-etasjen) og kan kontaktes
via tlf. 33529100 eller epost: post@horten.kirken.no eller ved oppmøte.
Åpningstid mandag – fredag kl. 8-11.30 + 12.15-15.30.

Snakke med noen?
Har du behov for å snakke med noen om tro, tvil eller andre temaer
som du tror kirken har kompetanse på, kan du gjerne kontakte
sognepresten for en samtale.
Opplever du å miste noen kjære, kan en sorggruppe være et godt tilbud.
Kontakt gjerne diakon Anne Karine Jordsmyr:
epost: akj@horten.kirken.no eller tlf. 33529116 eller mobiltlf. 922660

For mer informasjon om våre lokale kirker viser vi til hjemmesiden: www.horten.kirken.no
og Nykirke kirkes facebookside.
Det er også egne FB-grupper for ‘Barneklubben Nykirke’ og ‘Nykirke ungdomsklubb’.

