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fra HØVIK MENIGHET
Uke 42

HØYMESSE MED DÅP

TAKK FOR DUGNADSHJELP

Denne søndagen er tema vennskap og gjestfrihet
og prekenteksten er hentet fra Joh.ev, kap 11 hvor
Jesus møter søsknene Marta, Maria og Lasarus.
Prest er Agnar Holme. På orgelkrakken sitter Jan
Einbu, og HULKere og Per Tangaard er medliturger.
Tre barn, Hedda Synnøve Hager, June Jørgensen og
Magnus Hartmann skal døpes. Dåpssalmen peker
hen på evangeliet: «Fylt av beven foran ukjent
fremtid legger vi vårt barn i dine hender. Det som
skjer i dåpen gir oss trygghet»: (v2 av 586) og « Fylt
av undring er vi i din nærhet! Du som bærer
verdensrommets dybder, venter på de små og tar i
mot oss» (v3, samme salme).
Kollekten går til Det norske misjonsselskap. Og –
selvfølgelig – kirkekaffen venter etter gudstjenesten
-Velkommen!

Onsdag den 18 okt var det mange som stilte
opp, med Bill Spade i bresjen, brettet opp
ermene i den vakre høstdagen og gikk til
verks. Det er gjort en formidabel innsats mot
bed og grønt mellom heller, busker og trær
som vokser i hytt og vær. Så nyt synet når
dere kommer til kirke på søndag. Nå ser det
endelig ordentlig ut igjen!. Tusen takk for
hjelpen!!

DETTE SKJER i HØVIK KIRKE
kommende uke
Faste aktiviteter:

BACH & LUTHER
På Søndag 29 okt vil Bærum Bachkor markere
reformasjonen med konserten:
«Bach og Luther - 500 år siden reformasjonen».
Vi markerer at det i år er 500 år siden Martin Luther
slo opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg, med en
konsert. På programmet står Bachs kantate nr 4:
«Christ Lag in Todesbanden» og kante nr 80: «Ein
feste Burg ist unser Gott» (Vår Gud Han er så fast en
borg), begge med tekster fra Martin Luther.
Merk av i kalenderen og sikre dere billetter.
Torsdag 16. november kl 19 Fremføres Clavierübung
III av JS Bach (Bachs ”Orgelmesse”) av kantorene i
Bærumsmenighetene.
Bach har komponert orgelkoraler over sentrale
salmer fra Luthers tyske messe. Verket er innrammet
av komponistens mektige Preludium og fuge i Ess dur.

• Mandag 23.10 kl. 10.30 Gågruppe, avgang fra
Henie Onstad seniorsenter
• Tirsdag 24.10 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 24.10 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 25.10 kl. 17.00 Bærum guttekor-øvelse
• Onsdag 25.10 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 26.10 kl. 12.00 Babysang
• Torsdag 26.10 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 26.10 kl. 18.00 Åpent HUS

Vi minner spesielt om:
• Konsert med Sigvart Dagsland mandag 23.10
kl. 20.00.
• Åpen kafé tirsdag 31.10 kl. 11.30-14.00 i
Høvik menighetshus.
• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke

