GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 44
Allehelgensdag.

På torsdag slipper du å lage middag

Da er det endelig tid for et av årets store høydepunkt –
framføringen av Egil Hovlands Allehelgensmesse. Det
skjer på søndag 06.11 kl 11:00 Trygve Rø, Åge Haavik,
Thröstur Eiriksson, og Bærum Bachkor med musikere
medvirker.

Synes du det er slitsomt å rekke middagslaging for
familien hver dag, og kunne det være hyggelig å spise
sammen med andre?

Inntrykkene kan fordøyes på kirkekaffe for alle etterpå.
Egil Hovlands Allehelgensmesse ble urfremført i 1970.
Den er 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.
Allehelgensdag minnes vi dem som har gått foran oss i
forventning og håp om det evige liv, og at Jesus Kristus
selv har gått foran oss og beredt oss et rom. Egil
Hovlands musikk makter på en enestående måte å
tolke både savn, forventning og jubel.
Dette er en sjelden begivenhet som ingen bør gå
glipp av.
På kvelden, Søndag 06.11 kl 18:00 blir det også
Minnegudstjeneste: ”Allehelgensdag i ord og toner”.
Trygve Rø. Gunnar Næsheim. Olaf Kind. Ellen Haave.
Larissa Mikkelsen.

Har du lyst å hjelpe til i menigheten?
Vi trenger:
• Tilsynsvakter til Julaftens gudstjenestene
(en enkel jobb, du får litt opplæring først, og
velger selv om du vil delta på en eller flere
gudstjenester)
• «Middags-lagere» til Familietorsdager
• Hjelp med å delta på dugnad der vi vasker
kuplene til lampene i kirken (er jo kjekt om de
blir fine og blanke til jul)
• Bladbærere – til å levere ut Menighetsbladet to
ganger pr år.
Har du lyst å bidra? Gi beskjed til
Ingeborg@baerum.kirken.no

På torsdag er det Familietorsdag igjen. Da samles alle
som har lyst til å spise sammen i menighetshuset
kl 16:45, for en enkel og billig middag, før kveldens
ulike kor starter opp. Hele familien er velkommen.
Familiekor (for alle foreldre med små barn, opp til og
med 1.klasse) samt Barnegospel for de i 2-4.klasse
starter kl 17:30.

Hva skjer ellers kommende uke?
• Mandag 07.11 kl. 18.00 3K+ / unge voksnes
egen arena
• Tirsdag 08.11 kl. 16.00 Tween sing-øvelse
• Tirsdag 08.11 kl. 17.00 Middag for ungdom
• Tirsdag 08.11 kl. 18.00 Tensing-øvelse
• Onsdag 09.11 kl. 19.00 Bæum Bachkor-øvelse
• Torsdag 10.11 kl. 16.45 Familietorsdag med
middag
• Torsdag 10.11 kl. 17.30 Familiekor og
Barnegospel
• Torsdag 10.11 kl. 19.00 HUS
• Fredag 11.11 kl. 12.00 Babysang
• Neste søndag, 13.11 kl. 11.00, er det
høymesse med dåp ved prest Paul Nome.
Organist: Dina Førland. Kollekt: Menighetens
arbeid blant barn og unge. Kirkekaffe.
• 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.

