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Nyhetsbrev for Røyken sokn 

Januar – februar 2020 
 
Kirkekontoret er i Teglen på Spikkestad. Tlf. 66 75 40 90. 

Følg oss gjerne på www.royken.kirken.no og på Facebook: Røyken menighet, 

Røyken kirke og Teglen. 

 

Velkommen til et nytt år i kirken og menighetslivet    

i Røyken og på Spikkestad! Vi ser fram mot mange 

gode møtepunkter i 2020. La oss hjelpe hverandre å 

holde motet oppe, troen levende og håpet aktivt og 

handlende. Vi begynner året med et lite dikt av 

Helge Torvund:

lyset  

du treng  

finst   

 

 

 

 

Fra 1.januar 2020 blir menighetene 

i Røyken og Hurum del av Asker 

prosti og Oslo bispedømme.    

Biskop Kari Veiteberg deltar på  

gudstjenesten i Teglen søndag 5. 

januar kl.11. Dette blir en felles 

fest-gudstjeneste for hele Asker 

med deltakere fra alle 

menighetene.  Velkommen! 

  

Gudstjenester i januar 

01.01.20 Slemmestad kirke kl.12. Fellesgudstjeneste for Røyken, Åros og 

Slemmestad/Nærsnes menigheter. 

05.01.20 Teglen kl.11. Felles festgudstjeneste for hele Asker.  

 

Røyken kirke fra år 1229. 

  

 

Spikkestad kirke og kultursenter, Teglen, fra 

2018. 

 

       Velkommen til juletrefest i Teglen! 

Torsdag 9.januar kl.17.  
Salg av pølser fra kl.1630.  
Allsang, gang rundt juletreet,  
julefortelling, poser til barna.  
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12.01.20 Røyken kirke kl.11. Presentasjon av nytt menighetsråd.  

Kirkekaffe i menighetshuset med avslutning for det gamle 

menighetsrådet.  

19.01.20 Røyken kirke kl.11. Teglen kl.15: Speidergudstjeneste. 

26.01.20 Teglen kl.17.  Familiegudstjeneste med bandet. 

Gudstjenester i februar 

02.02.20 Teglen kl.11. Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter. 

Spikkestad-koret deltar.  

09.02.20 Røyken kirke kl.11. Gudstjeneste med presentasjon av 

konfirmanter. Prosten i Asker, Tor Øystein Vaaland, deltar og holder 

preken.   

16.02.20 Teglen kl.17. Familiegudstjeneste med bandet. 

23.02.20 Røyken kirke kl.11. Fellesgudstjeneste for Røyken, Åros og 

Slemmestad/Nærsnes menigheter. 

26.02.20 Askeonsdag. Gudstjeneste i Røyken kirke kl.1930. 

Konserter og andre arrangementer: 

Matiné i Teglen kl.14, kafé fra kl.13: Lør 25.jan ved studenter fra 

Musikkhøyskolen, Beethoven-program. Lør 22.febr. ved Michael 

Moreskine og Bina Karpisova.  

Aftensang i Røyken kirke med Røyken kirkekor Ons 29.jan kl.1930. 

Allsang-kveld i Teglen Søn 9.febr. kl.19 ved Terje Marthinsen. 

Formiddagstreff i Teglen Ons 8.jan og 5.febr kl.11-13. 

Formiddagstreff i Røyken menighetshus Tirs 28.jan og 25.febr kl.11-

1330. 

Bønnesamlinger i Teglen Man 6.jan og 3.febr kl.19. 

Leksehjelp for innvandrere Hver tirsdag fra 14.jan kl.18-20. 

Fellesgudstjeneste for Røyken, Åros og 
Slemmestad/Nærsnes menigheter. 

 

 
Foreningen «Venner av Røyken 
kirke» har som formål å 
forskjønne og fornye interiør og 
utstyr i den vakre 
middelalderkirken vår fra 1229. 
Foreningen ble stiftet i 2003. 
Siden den gangen har det 
kommet inn mye penger som er 
blitt omsatt til mange vakre 
gjenstander. Nå har vi lyst til å 
vise fram det som er laget og 
kjøpt inn i løpet av disse årene. 
Vi ønsker velkommen til åpen 
kirke torsdag 16. jan. kl.18 – 20. 
Det blir enkel bevertning. 

 

For barn og unge: 

Bli med på noe som passer for 

deg: 

 Babysang 

 Tween Sing 

 Ten Sing 

 MILK-kurs for 
ungdomsledere 

 Ungdomstreff Refill 

 Leksehjelp i Teglen 

 Fin Fredag på Røyken 
menighetshus 

Kontakt oss på  

barnogunge.royken@ kirken.no 
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