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Gudstjenester i november  

o Søndag 3. november 
Kl. 11.00. Allehelgengudstjeneste  
hvor vi minnes de fra vår 

menighet som er gått bort det 

siste året. Navnene på de som 

er begravet i Hunstad kirke eller 

som tilhører Innstranden 

menighet, og er begravet/bisatt 

andre steder, lese opp under 

gudstjenesten. Les mer om 

allehelgen i Hunstad kirke her.  

 

o Søndag 10. november 
Kl. 18.00. Taize-messe. 

 

o Søndag 17. november 
Kl. 11.00. Hovedgudstjeneste 

med dåp. 

 

o Søndag 24. november 
Kl. 18.00. Jakobmesse, den siste i 

2019. Representer med sin liturgi, 

musikk og tekst, og sitt blikk på 

tro og tvil, lengsel og tilhørighet - 

et viktig tilfang til mangfoldet av 

gudstjenester. Les mer her.  

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

Foto Lys Våken: Andreas Buarø 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

  

 

        

       

      

 

 

 

NOVEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 
 

 

Vi har stilt klokka, og er i gang med vintertid. Den fine, 

kalde, mørke tiden. Mye fint skal skje i Hunstad kirke. 

Velkommen! 

 

 

Lys Våken i Hunstad kirke 

Er du 11 år? Eller er du mor eller 

far til en 11-åring? Tida er inne 

for at 11-åringer i hele landet 

blir invitert til å sove på 

kirkegulvet. 

Alle som går på 6.trinn og som 

hører til Bodin og Hunstad kirke 

inviteres til Lys Våken i Hunstad 

kirke 30. november - 1. 

desember. Hold av datoen! 

 

Vi sender invitasjon i posten til 

den aktuelle aldersgruppen. 

Link til mer info her.  

 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/allehelgen/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/jakobsmesse/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/lys-vaken/


 

   

Besøk oss på www.kirken.no/innstranden  Side 2 av 2 

   
 

 

 

                  Retreat 

 
  Lørdagsretreat 9. nov i  

  Hunstad kirke kl. 12.00-16.00. 

 

  Hverdagsretreat 12. nov   

  i Hunstad kirke kl. 19.00-21.00. 

 

  Les mer om retreat her.  

 

Ten-Sing Norway konsert 

Ten-Sing Norway kommer til 

Hunstad kirke fredag 8. nov 

2019 - med seminarer kl. 1800 

og konsert kl. 20.00. Les mer 

om konserten her.  

 

   Stille natt hellige natt  
 

Vi minner om julekonserten  

26. november. Konserten kl. 

18:00 er UTSOLGT, men det er 

ledige billetter kl. 21:00. Les 

mer her, og kjøp billetter til 

konserten kl. 21:00 her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Åpen kirke i allehelgen 

Førstkommende helg er allehelgen. Det er en viktig 

minnedag for mange som lever med sorg og savn. I 

Hunstad kirke ønsker vi å tilby et åpent rom og mulighet for 

ettertanke, stillhet, lystenning, samtale og bønn.  

o Lørdag 2. november er kirken åpen fra kl. 15:00-

17:00, med vaffelkafé i menighetssalen.  

o Søndag 3. november er kirken åpen fra 10:00-14:30, 

med allehelgensgudstjeneste kl. 11:00.  

 

Varmt velkommen! 

  Samtale 

Trenger du noen å snakke med? 

Din historie og ditt liv er viktig. Vi er 

her om du ønsker noen å snakke 

med. Les mer her.  

   Førstehjelp ved sorg 

 

Det er tungt å være alene i sorgen. Kirken har samlet 

tanker og konkrete tips som gjør det litt lettere for oss å 

være der for medmennesker i sorg. Sorg er smertefullt, 

samtidig kan sorgen bli mer utholdelig når den deles. 

Kirken har lang erfaring i å møte og støtte sørgende. Les 

tipsene fra kirken her.  

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/
https://www.facebook.com/events/731876653893283/
https://www.facebook.com/events/451181542411409/
https://www.ticketmaster.no/event/stille-natt-hellige-natt-2019-billetter/619815
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/virksomhetsomrader/noen-a-snakke-med/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/forstehjelp-ved-sorg/

