GOD HELG
fra HØVIK MENIGHET
Uke 49

Bachkoret synger Bach’s Magnificat
Da har Bachkoret sunget den første
av sine to Julbileumskonserter!
Helt utrolig flott!
Om det er noen av dere som ikke
fikk det med seg – ta turen i
morgen. Det var helt fantastisk bra!
Det svinger virkelig av Bach her,
koret låter utrolig flott, orkesteret
spiller knallbra - på barokk
instrument, som har en varm og
vakker klang. Og solistene setter
prikken over i’en, og synger helt
guddommelig. Jeg er virkelig
begeistret og kjempeimponert over
Thröstur som har ledet og fått frem
det hele!
Gratulerer til dirigent og kor! Dette
var en FEST FORESTILLING!!

Dere har altså en ny mulighet til å
få høre dette i morgen,
søndag 11.des kl 19:00

Hva skjer ellers i helgen og kommende
uke?
• Søndag 11.des kl 11:00 er det høymesse med
dåp.
• Søndag 11.des, kl. 19.00 i Høvik kirke er det
igjen konsert med Bærum Bachkor. Bærum
Bachkor feirer 30-årsjubileum og fremfører
Magnificat og Gloria in excelsis Deo (JS Bach)
sammen med Barokkanerne og solister.
Inngang: 320/240,-. Mer info på nettsidene
www.backor.no
• Mandag 12.12 kl. 18.00 3K+
• Mandag 12.12 kl. 19.00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Torsdag 15.des kl 08:00 Tidebønn i
dåpssakristiet
• Fredag 16.12 kl. 11.00 Bibelgruppe på Henie
Onstad seniorsenter ledet av Anne Nordbø.
Ta med bibel og gammel salmebok.
• Eller kan nevnes at det denne uken kommer
til å holdes tre julegudstjenester for
barnehagene i området. Her blir det julespill
gjennomført av medlemmer i staben –
hvilket er en veldig hyggelig tradisjon som vi i
staben gleder oss til.
• Til slutt er det konserter med lokale og
nasjonale kor, korps og artister fra og med
onsdag 14.12 til og med søndag 18.12
kommende uke.
• 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.

