Røyken sokn
Nyhetsbrev for sommeren 2019
Kontakt oss gjerne på tlf. 31292800 og post@royken.kirken.no
Følg oss på www.royken.kirken.no og Facebook: Kirken i Røyken

Sommeren er grotid. Det vokser rundt oss på alle kanter. I kirken
ber vi om «godt og tjenlig vær». Med fjorårets tørkesommer ferskt
i minne, er vi glade for både regn og sol. Både klimaet og
naturmangfoldet er under press og truet av forandring. Vi
trenger å være våkne og villige til forandring av vår livsstil, slik at
vi kan bidra positivt til at kloden blir bevart. «Gud, skap i oss tro,
håp og handling» synger vi i et av bønneversene våre.
Sommeren er også ferietid og hviletid for mange. Vi trenger
fornyelse og påfyll. Gudstjenestene våre kan gi hvile og gode
opplevelser.
Velkommen til kirkene i Røyken!
Gudstenester juni – medio august
02.06 Skaperverkets dag i Teglen kl.11
09.06 Pinsedag kl.11 i Røyken kirke
10.06 2.pinsedag kl.11 i Teglen

12.06 Aftensang i Røyken kl.1930

16.06 Friluftsgudstjeneste på Skogsborg kl.11

Spesielle
arrangementer:
11.06 Sommertur til Portåsen Wildenveys rike. Oppmøte
kl.10 ved Røyken kirke og
Teglen. Arrangør:
Formiddagstreffene i Røyken
og på Spikkestad.
16.06 Sommertur langs
Kyststien. Oppmøte kl.11 på
Vear på Slemmestad.
Arrangør: Kirkens leksehjelp for
innvandrere og Røde Kors.
18.06 «Til sommerens pris»
med The Four Barytons.
Konsert i Slemmestad kirke
kl.1930 (entré kr.200)
29.07 Olsok-feiring i og ved
Åros kirke fra kl.18. Konsert og
gudstjeneste. Servering.

I ferietiden har vi fellesgudstjenester i hele Røyken:
23.06 Røyken kl.11

28.07 Nærsnes kl.11

30.06 Åros kirke kl.11

29.07 Olsok Åros kl.18

07.07 Slemmestad kirke kl.11

04.08 Røyken kl.11

14.07 Teglen kl.11

11.08 Slemmestad kl.11

21.07 Åros kl.11

18.08 Røyken kl.11

Vi ser nye mennesker møtes, dele, vokse!

Kontaktperson for nyhetsbrevet:
Sokneprest Ellen Martha
Blaasvær, tlf. 922 84 822.

Sommersalme
Himlen blåner for vårt øye (N13 nr. 296)
Denne vakre salmen er skrevet av dikteren Einar Skjæråsen i 1945.
Den synges på en norsk folketone, og vi bruker den i sommer.

1. Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot.
Fugler spiler sine vinger, barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord.
2. Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå,
gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.
3. Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings
fred. Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.

Anne og Einar Sola fikk Røyken
menighets medarbeiderpris for
2018. Gratulerer, og takk for
innsatsen!
I Røyken menighet jobber
lønnede og ulønnede
medarbeidere sammen for å
skape gode møtesteder og
arrangementer. Ta kontakt med
oss hvis du vil være med!

Sommeraktiviteter
Konfirmantleir KonfAction i Bø
Sommarland 21.-26.juni
Ferieklubben i Båtstø 13.-16.august
barnogunge.royken@kirken.no

På alteret i begge kirkene våre står det et fat med steiner. Hver
stein har navnet til en konfirmant påskrevet. Disse steinene minner
om at ungdommene er verdifulle og omsluttet av menighetens
omsorg og forbønn i konfirmasjonstiden.

Vi ser nye mennesker møtes, dele, vokse!

Kafeen i Teglen drives av frivillige
og er åpen tre dager i uka også i
sommer når vi har bemanning til
det.
Team Teglen og Team Røyken
står for arrangementer.

Kontaktperson for nyhetsbrevet:
Sokneprest Ellen Martha
Blaasvær, tlf. 922 84 822.

