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Gudstjenester i desember  
 

Søndag 6. desember 
 Kl. 18.00. Lysmesse WOK-      

 konfirmantene. Ikke plass til     

 andre enn konfirmanter og en  

 foresatt.   

 

Søndag 13. desember 
Kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp 

o Søndag 20. desember 
Kl. 15.00. Vi synger jula inn.  

 

Torsdag 24. desember 
PÅMELDING KREVES 
Kl. 12.00 Julaftengudstjeneste  

Kl. 14.00 Julaftengudstjeneste 

Kl. 16.00 Julaftengudstjeneste 
 

Fredag 25. desember 
PÅMELDING KREVES  
Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste 

 

Søndag 27. desember 
Kl. 18.00 Romsjulsgudstjeneste 

  

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

   

 

Desember, en måned som ofte består av mange samlinger 

med venner, familie og kollegaer. Sånn blir det ikke i år. Mye er 

annerledes, og 2020 ble ikke som noen av oss hadde tenkt. Vi 

står i det sammen! Vi som jobber i Hunstad kirke vil ønske alle 

en god, fredfull og velsignet jul og et godt nytt år.  
 

 
 

Kjære Gud.  

Det er desember, vi kjenner at grepet strammer seg.  

Forventninger, oppgaver, usikkerhet, coronarestriksjoner, 

ønske om en god desember. For noen er det første jul uten 

en som borte, en jul fylt av savn og sorg.   

 

Gi oss et lite øyeblikk, 

til å puste med magen 

åpne øynene 

lytte med hjertet 

for å ane at du er nær. 

 

Hjelp oss med å hvile i julens budskap og skape gode 

minner med de vi har rundt oss denne julen. Amen. 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
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Vi synger jula inn! 

Samlingen blir annerledes enn vanlig, men «vi synger 

jula inn» blir det. Søndag 20. desember kl. 15.00 er du 

velkommen til en sangstund i Hunstad kirke. 

Pga. antallsrestriksjonene og øvrig smittevern blir ikke 

korene våre med å synge som de pleier denne dagen, 

men vi kan love julestemning allikevel. Kirkekaffe og 

pepperkaker etterpå. 

  Julegudstjenester i Hunstad kirke 

 

Nå kan vi bare samles 50 stk. i kirkene i Norge. Det er mulig 

dette endres før julaften, men vi tar høyde for at 

julegudstjenestene må feires med 50 av gangen i år.  

Derfor vil det bli elektronisk påmelding til julaften-

gudstjenestene i Hunstad kirke kl. 12, 14 og 16. Det blir 

også påmelding til gudstjenesten 1. juledag kl. 14.00.  

 

Den siste informasjonen vi har om dette ville du hele tiden 

finne på denne artikkelen på hjemmesiden vår. 

          Avlyste og endrede      

         samlinger i desember 

 

 Både lys våken for 11åringer,   

 1årsamlingen og 10års 

 -samlingen som skulle vært i  

 desember er dessverre avlyst  

 pga. koronarestriksjonene.   

  

Juletrefesten 27. des endres  

 til en romjulsgudstjeneste.  

 

 

Retreat 

Tirsdag 1. desember kl. 19-21 

er det hverdagsretreat i 

Hunstad kirke. Siste mulighet 

til hverdagsretreat i 2020. 

 

Hunstadlotteriet 2020 

Tusen takk til alle som bidro i 

årets hunstadlotteri, både 

med å kjøpe, selge, 

administrere og alt i mellom. 

Over 61.000 kr. ble samlet inn 

til arbeidet i Innstranden 

menighet – tusen takk!  

 

Vinnere er trukket: 

1. Årskort Stamina: Anita Utsi 

2. Grønt kort kurs: Anne 

Hågensen 

3. Grunnkurs kajakk: Åse og 

Arne Tøsse 

4. Dekkhotell/dekkskift:  

Hege Nilsen 

5. RIB-tur: Mariann Gjerskvål 

6. Hodelykt: Vibeke Engmo 

7. Havfiskesett: Ida Merethe 

Jensen 

8. Verktøy: Svein Møllersen 

9. Gavekort Salten 

dekksenter: Marianne B. 

Karlsen 

10. Arbeidslampe: Ingunn 

Kristensen 

 

Se resten av vinnerne på 

hjemmesiden vår her.  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/julaften%202020/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/hunstadlotteriet%202020/

