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REFORMASJONSSØNDAG
Denne søndagen markerer og ferier vår kirke
over hele landet reformasjonsjubileet under
temaet Frelsen er ikke til salgs!
Vi vil i Høvik kirke denne dagen både synge
Luthersalmer og feire høymessen med
liturgiske ledd bla hentet fra Luthers tyske
messe fra 1526.
En korgruppe med dyktige sanger fra
Bachkoret vil sammen med kantor Thrøstur
lede oss i salmesang og i de liturgiske leddene.
Dagens gjestepredikant er biskop emeritus Tor
B. Jørgensen. Vi ser fram til hans preken der
den utforende prekenteksten er hentet fra
Lukasevangeliet, kap 20,45-21,4, som for øvrig
blir messet etter Martin Luthers anvisninger for
gudstjenestefeiringen sin tyske messe. Hva er
evangeliet i møte med de skriftlærde som
«elsker å vise seg fram» og som «eter enker»
ut av huset? Hvem er «skriftlærde» i dag og
hva utfordrer den lut fattige enken som gav
det siste hun hadde som gave i tempelkisten?
De øvrige tekstene er fra profeten Jesajas, kap
55,1-3 og fra Apostlenes gjerninger, kap. 8,424.
Sokneprest Trygve er liturg, medliturger er
HULKERE (fra Høvik ungdomssenters
ledertreningskurs) og Aage Haavik. Kollekten
går til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Og etterpå? - joda: Kirkekaffe!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
Faste aktiviteter:
• Mandag 16.10 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
• Mandag 16.10 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Tirsdag 17.10 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 17.10 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 18.10 kl. 17.00 Bærum guttekor-øvelse
• Onsdag 18.10 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 19.10 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 19.10 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 19.10 kl. 18.00 Åpent HUS

Vi minner spesielt om:
• Lørdag 14.10 kl 12 - Lørdagskonsert med
Eiríkur Thrastarson, gitar og Thröstur
Eiriksson, orgel. Gratis adgang.
• Felles dugnad onsdag 18.10 kl. 16.00-19.00.
Møt opp med arbeidsklær og godt humør!
• Konsert med Sigvart Dagsland mandag 23.10
kl. 20.00.
• Konsert med Bærum Bachkor søndag 29.10 kl.
19.30. “Bach og Luther” Kantater nr 4 og 80
med Luthers tekster og Bachs musikk.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

