HØVE VALGMENIGHED

Sorø Landevej 308, Høve
4261 Dalmose

Nyhedsbrev fra din kirke
Høve Mark, 28. oktober 2022
Kære medlemmer og venner af Høve Valgmenighed.
Vi har fået nye højskolesangbøger
Den 8. september i år, fik vi den glædelige besked, at vi har fået 10.000 kroner af N.F.S.
Grundtvigsfond til indkøb af den nye højskolesangbog.
De er modtaget, og det er vi meget glad for. Men endnu bedre betyder det, at vi nu kan invitere
til indsygning af højskolesangbøgerne.
Det vil finde sted i Høve Marks Forsamlingshus d. 15. november kl. 19.30-21.30, og så vil der
være glögg og æbleskiver i pausen inden vi synger videre.
Vi håber at se rigtig mange både kendte og gerne også nye ansigter. Alle er hjerteligt
velkomne.
Vi har foreløbigt sat følgende dage af til højskolesang-aftener:
15 november 2022
17. februar 2023
21. marts 2023
23. maj 2023
Alle dage vil det være fra 19.30-21.30
Pudsedagen
Som der plejer, vil der være pudsedag i ugen op til 1. søndag i advent. I år finder den sted
mandag d. 21. november. Vi begynder kl. 9 med morgenkaffe og brød og plejer at være
færdige omkring kl. 12, hvor der vil blive serveret æbleskiver.
Er der spørgsmål omkring det praktiske, eller har du lyst til at være med, er man hjerteligt
velkommen til at kontakte kirkeværge Ejvind Petersen på telefon 24756015.
Kunst og kirker
D. 12-13 november kl. 10-16 (begge dage) er der åbent i Høve Valgmenighedskirke, da vi i år
er en af 15 deltagende kirker. Der vil være kaffe og lidt sødt i kirken. Sidste år deltog
Havrebjerg Valgmenighed for første gang, og det var en stor oplevelse, vi glæder os til at åbne
dørene for to dage med store oplevelser.
Kommende gudstjenester
30. oktober kl. 9, med efterfølgende kirkekaffe
6. november kl. 11, det er Allehelgen, og vi vil mindes de medlemmer, som i løbet af det sidste
år er afgået ved døden, og tænde et lys for dem.
13. november kl. 9, holder vi en særlig gudstjeneste, idet den foregår i kirken MENS vi også
holder kunst og kirker, kom gerne og oplev kirken på en helt anden måde, og hvordan kunsten
og evangeliet smelter sammen.
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Nye aktiviteter og arrangementer
Hvis du ligger inde med en ide eller ønsker til arrangementer, som vi i valgmenigheden kan
være værter for, så kontakt mig endelig, så er jeg sikker på at vi kan finde ud af det.
Alt det Bedste
Nikolai Wessel
Præst i Høve Valgmenighed

