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Gudstjenester i januar  

o Søndag 5. januar 
Ingen gudstjeneste    

 

o Søndag 12. januar 
Kl. 18.00. Taizegudstjeneste  

 

o Søndag 19. januar 
Kl. 11.00. Hovedgudstjeneste 

 

o Søndag 26. januar 
Kl. 18.00. Jakobmesse 

 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

     

  

 

 

  

 

 

JANUAR I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

 

 

Godt nytt år! Vi er så vidt i gang med 2020, måtte 

det bli et godt år fylt av fine øyeblikk, gode 

menneskemøter og varme hjerter. Velkommen til 

Hunstad kirke ❤ 
 

 
 

 

URO 

15. januar kl. 19.00 blir første 

Uro arrangert i Hunstad 

kirke. Det blir en 

sofasamtale med 

ungdommer om tro og 

vitenskap. Prest Odd Eidner 

og filosof James MacGuire 

er med, og det blir  gratis 

pizza denne gangen. 

Musikk med band fra 

musikklinja. Velkommen!  

 

 

 

 

Retreat 

Hverdagsretreaten i 

Hunstad kirke 

fortsetter i 2020. 

Velkommen! 

 

- Tirsdag 7. januar  

kl. 19-21  

- Tirsdag 28. januar 

kl. 19-21  

 

Les mer om hva 

retreat er her.  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/
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     Årssamlinger i januar 
 

 Tårnagentsamling 

 4. og 5. januar arrangeres  

 tårnagentsamling for deg som  

 er eller blir 8 år i 2020. 

 Invitasjon sendes i posten til 

 den aktuelle aldersgruppen.  

 Les mer og finn påmelding her. 

 1årssamling 

 Samlingen for 1åringer som  

 skulle vært i desember, ble 

 flyttet. 11. januar er alle 

 barn som er født i 2018 

 velkommen til en hyggelig 

 samling i Hunstad kirke.  

 Les mer og finn påmelding her. 

Trafikkofrenes dag 

 22. januar markeres 

 trafikkofrenes dag langs riksvei 

 80. Kirka er åpen etter 

 markeringen.  

Jakobmesse 

 Vårens første Jakobmesse blir 

 søndag 26. januar kl. 18. Det er 

 en kveldsgudstjeneste som 

 med sin liturgi, musikk og tekst - 

 og sitt blikk på tro og tvil, 

 lengsel og tilhørighet – tilfører 

 et viktig tilfang til mangfoldet 

 av norske gudstjenester. 

 

 Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

     

  

       

      

 

 

 

 

 

  Foredrag med Andreas Gravdal 

Den veggen vi ikke skal treffe på før vi er blir 42 

dukker oftere og oftere opp hos ungdom. Utbrent. 

Stresset. Deprimert. Lite eller ingen fremtidstro. Hva 

er det som skjer?  

Andreas er fra Bergen, kunstner, forfatter og 

holder foredrag for og om ungdom. Tirsdag 21. 

januar kommer han til Hunstad kirke.  

Han skal holde tre foredrag, et for 

Hunstadkonfirmantene, et for Bodinkonfirmantene 

og et for foreldre og andre voksne. Les mer om 

tidspunkt her.  

 Oppstart av aktiviteter 

Ung@kirka:   Mandag 6. januar 

Knøttesang: Torsdag 9. januar 

Mini Sing:  Torsdag 9. januar 

Babysang:  Onsdag 15. januar 

Kantoriet:  Torsdag 9. januar 

 

Les mer om de ulike aktivitetene 

ved å trykke på dem.  

Prosjektkor mot fastelaven 

23. februar feirer vi til fastelavn med karnevalsgudstjeneste 

og i forkant inviterer vi til prosjektkor for deg som går i 2.-5. 

klasse. Vi skal synge, leke og lære om fastelavn, karneval 

og rettferdighet. Barna får noter og lydfiler med hjem. Vi 

lager fastelavnsris, rytmeinstrumenter og forbereder oss til 

fastetid som superhelter. Den 23. februar får hele 

prosjektkoret være med sammen med 9-åringene på 

samling før Karnevalsgudstjenesten.  

  Finn påmelding og mer info her.   

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/tarnagenthelg/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/1%C3%A5rssamling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/foredrag-med-andreas-gravdal/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/foredrag-med-andreas-gravdal/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/ungkirka/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/knottesang/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/minising/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/babysang/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hunstad_kantori/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/prosjektkor%202.-5.klasse/

