GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 43
Bots og bønnedagen 2016.
Vi feirer høymessen etter den tradisjonelle
ordningen for dagen. Botskarakteren er tydelig i
denne gudstjenesten. Den liturgiske fargen er
fiolett, vi synger ikke lovsangen innledningsvis og
etter preken kommer bots-og bønnedagsbønnen
der presten under bønnen kneler ved alterringen.
Som pre- og postludium vil kantor Thröstur spille
stykker av J. S Bach. «Erbarm dich mein, o Herre
Gott» og « Preludium og fuge i e-moll». Vi vil
også synge en nyere salme fra salmeboken på nr
407 som setter temaene for bots- og
bønnedagsbønnen som følger direkte etter
salmen:
«Gud græt der kjærleik vik, der makt er vald, der
uskuld til eit barn blir krent. Og, til vi finn hans
kjærleik att, Gud græt» og «Gud lir der munnar
svelt, der sår brenn, der skapning stupar utan
grunn. Og, til vi ber hans omsorg att, Gud lir.»
HULK’ere (fra Høvik UngdomsLederKurs), kantor
Thröstur, sokneprest Trygve og medliturg Rolf
Bangseid leder gudstjenesten.
Kollekten går til eget menighetsarbeid.
Kl 13 feirer vi så dåpsgudstjeneste for Theis
Hesselberg-Meyer,Henrik Torgersen Holst,
Constantin Leopold Hultgreen, Josefine
Hultgreen, Eva Lilloe Styrmoe og Kristoffer Bull
Toft.
Dette er også en perfekt helg til å presentere
menighetens nyeste aktivitet:
Bønnesamling i dåpssakristiet (kirken). Holdes
Mandager kl. 19:00 og torsdager kl. 08:00.
Opplegget følger forslag for tidebønn i den nye
salmeboka (aften og morgen)
Givertjeneste:
Har du lyst å bli giver av et lite månedlig beløp til
menigheten, vil det være et viktig tilskudd til
menighetens arbeid.
Vedlagt brosjyre forteller mer.

Hva skjer ellers kommende uke?
• Mandag 31.10 kl. 18.00 3K+ / unge voknes
egen arena
• Tirsdag 1.11 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
• Tirsdag 1.11 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 1.11 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 2.11 kl. 19.00 Bærum Bachkor-øvelse
• Torsdag 3.11 kl. 17.30 Barnegospel
• Torsdag 3.11 kl. 19.00 Trosopplæring for
voksne. «Hildegaard av Bingen. En kveld med
denne kvinnelige middelalder-mystikeren».
Ved kateket Nina Engen.
• Torsdag 3.11 kl. 19.00 HUS
• Torsdag 3.11 kl. 20.30 Kveldsmesse i Høvik
kirke. Trygve Rø.
• Fredag 4.11 kl. 11.00 Bibelgruppe på Henie
Onstad seniorsenter.
• Fredag 4.11 kl. 12.00 Babysang
• Lørdag 5.11 kl. 12.00 Orgelhalvtime..
Anne Opedal og Gjermund Brenne spiller
firhendig orgelmusikk. Gratis adgang.
• Lørdag 5.11 kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste.
• MERK allerede nå: Neste søndag 6.11 kl.
11.00,
framføres Egil Hovlands Allehelgensmesse av
Bærum Bachkor med musikere. Thröstur
Eiriksson dirigerer.
Egil Hovlands Allehelgensmesse ble
urfremført i 1970, og har blitt et sentralt verk i
norsk kirkemusikklitteratur. Messen er en
gjennomkomponert høymesse for kor, orgel,
seks messingblåsere, liturg og menighet.
Messens gjennomslagskraft vises ved at de
fleste salmemelodiene senere har funnet
veien inn i vår salmebok.

• For mer informasjon om gudstjenester og
aktiviteter i Høvik menighet, se nettsiden
www.hovik-menighet.no eller
www.facebook.com/hovikkirke
• Se også menighetsbladet for informasjon.

