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DESEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 
 

Det nærmer seg jul, og Hunstad kirke håper du vil dele litt av 

din advent- og juletid med oss. Kirken har tilbud for hele 

familien, vi håper du finner noe som passer deg. Velkommen!  

 

 

 

 

 

Gudstjenester i 

Desember 

09.12 kl 18:00 

Lysmesse hvor alle årets 

konfirmanter medvirker. 

 

16.12 kl 14:00 

Vi synger julen inn. 

 

23.12 ikke gudstjeneste 

    

  24.12 - Julaften 

  Kl. 12:00 Gudstjeneste for  

  hele familien med musikalsk    

  bidrag fra Støver musikkorps. 

 

  Kl. 14:00 Gudstjeneste for  

  hele familien med musikalsk  

  bidrag fra Ellen Solstad og     

  Geir Tømmerberg. 

 

  25.12 – 1. juledag  

  Kl. 13:00 

  Høytidsgudstjeneste. Hunstad  

  kantori medvirker. 

 

 

Bli med å synge julen inn! 

Velkommen til en stemningsfull 

samling for hele familien 16.12 

kl. 14.00 i Hunstad kirke. Vi 

synger julen inn, og 

musikkmiljøet i menigheten 

medvirker.  

 

Etterpå blir det grøtfest i 

menighetsalen. Kom alene 

eller sammen med familie eller 

venner! 

10-årssamling - Bli med å oppleve fortellingen om 

den litt mystiske Juliane 

Onsdag 12.12 kl. 18.00-20.00 blir det en spennende kveld 

for 10åringer i Bodin kirke. I løpet av to timer får du 

oppleve deler av fortellingen om den litt mystiske 

Juliane. Samlingen koster 100 kr og det serveres kakao 

og lussekatter. Det sendes ut brev til aldersgruppen.  

 

Påmelding til us537@kirken.no                                          

Velkommen! 
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Juleferie for faste 

aktiviteter 

De faste aktivitetene for barn 

og unge tar en liten juleferie. 

Semesteravslutning er 

følgende datoer: 

 

Ung@kirka; Mandag 18. 

desember. 

 

Babysang; Onsdag 13. 

desember. 

 

Knøttesang og Minising; Siste 

familietorsdag er Torsdag 13. 

desember, men semesteret 

avsluttes med deltakelse på 

vi synger julen inn 16.12.  

 

Vi ses på nyåret! 

 

           

Vil du eller noen du 

kjenner motta nyhetsbrev? 
 

Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 

 

 

 

 

Forslag til podcast 

Hunstad kirke har et misjonsprosjekt i Areopagos, og vi 

vil tipse om en podcast som heter Kulturmisjonen som 

drives av Areopagos og  Moderne Media. Det er en 

podcast om bøker, kultur og religion og kan finnes på 

Spotify, iTunes og Facebook.  

 

Adventsretreat 

 

I hverdagen kan det være vanskelig å finne den roen 

og stillheten som gjør at vi kjenner at Gud er nær. 

Mange lengter etter større ro. Kanskje spesielt i den 

hektiske og travle førjulstiden vi er i nå. Velkommen til 

adventsretreat tirsdag 18. desember kl. 19.00-21.00 i 

Hunstad kirke.  

 
Juletrefest 30.12  

30. desember er det juletrefest i Hunstad kirke! 

Tradisjonen tro feirer vi juletrefest i romjulen. 

Vi starter kl. 14:00 med julespill og samling rundt alteret, 

før det blir kaffe og brus og mat på fat, loddsalg, og 

gang rundt juletreet. Kanskje kommer også nissen på 

besøk...? 

 

Fri inngang for alle! Ta med mat og/eller kaker på fat 

hvis du kan. 

 


