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FEBRUAR I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

 

Bli med å ønske vår nye kapellan velkommen! 

 

   

   

   Takk fra Areopagos 

 

Gudstjenester i 

FEBRUAR 

3. februar kl. 18.00 

Gudstjeneste med innsettelse 

av ny kapellan, Reiulf 

Pedersen. 

 

10. februar kl. 11.00 

Gudstjeneste med dåp med 

Stefanusalliansen på besøk. 

 

17. februar kl. 18.00 

9ÅRssamling med deltakelse i 

kveldsgudstjenesten. 

 

24. februar kl. 11.00 

Gudstjeneste med dåp 

 

  ________________________ 

Retreater i Februar 

 

Lørdag 16. februar kl. 11.00-16.30 

Lørdagsretreat i Bodin kirke. Besøk 

av Areopagos-prest Tore Laugerud. 

 

Tirsdag 26. februar  kl 19.00-21.00 

Hverdagsretreat i Hunstad kirke kl. 

Les mer om retreat på 

hjemmesiden vår.  

 

 

Reiulf Pedersen er ny 

kapellan i Hunstad kirke, og 

skal innsettes under 

gudstjenesten søndag 3. 

februar.  

 

På hjemmesiden vår kan du 

lese et intervju med han. 

Areopagos er et av misjonsprosjek-

tene Innstrandens menighet støtter 

fast gjennom prosjektet Verdighet 

og rettigheter for mennesker med 

psykisk funksjonshemming i 

Nanjing. På dagsenteret Home of 

Grace jobber de for å fremme 

trivsel og bedre vilkår for 

mennesker med utviklingshemning. 

Areopagos takker for støtten! 
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9ÅR samling og karneval 

 

 

 
 

 

Bynatt 2019 

  Den liturgiske musikken – veien videre 

 

På kirkemøtet i 2017 ble fem 

serier med liturgisk musikk 

vedtatt. Høsten 2018 ble 

heftet med disse fem seriene 

sendt til menighetene.  

Du er herved invitert til åpent 

møte om valg av den 

liturgiske musikken i Hunstad 

kirke, 5. februar kl. 20.00! 

 

 

 

Faste aktiviteter  

 

 Babysang 

 Onsdager kl 11 f.o.m 16. jan 

 Kontaktperson: Marita  

 Sivertsen, ms868@kirken.no 

  

 Knøttesang (1-4 år) og    

 Minising (4-7 år) 

 Torsdager kl 17.15 f.o.m 

10.jan. Mulighet for å kjøpe  

 middag fra kl 16.15 

 Kontaktperson: Marita  

 Sivertsen, ms868@kirken.no 

 

 Ung@kirka 

 Mandager kl 15-21 f.o.m   

 7.jan. For  ungdom fra 8. 

 klasse og oppover.  

 Kontaktperson: Ingunn  

 Kristensen, ik654@ 

 kirken.no, tlf 96914210 

 

 Kantoriet (kor for voksne) 

 Torsdager kl 19-21 f.o.m 

 17.jan.  

 Kontakt Johanne Stafsnes,   

  js467@kirken.no, tlf   

  45258677 

 

  

 

 

 

Søndag 17. februar kl. 15:00 

inviterer vi deg og alle andre som 

fyller 9 år i løpet av 2019 til 

karnevalsamling med mye artig 

program i Hunstad kirke. 

Invitasjonen går til alle 9åringene 

som tilhører Hunstad og Bodin 

kirke. 

 

Vi starter kl. 15:00 med masse lek, 

musikk, dans og forskjellige 

grupper hvor du kan lage noe fint 

eller gjøre noe morsomt, få på 

ansiktsmaling og forberede deg til 

karnevalsgudstjenesten kl. 18:00. 

På gudstjenesten kommer familien 

din og er med, og alle som har lyst 

kan kle seg ut. Vi avslutter med 

bollefest og stor piñjata. 

Påmelding sendes innen torsdag 

14. februar til us537@kirken.no  

 

 

 

Vil du eller noen du kjenner motta nyhetsbrev fra kirka? Send 

PÅMELD til hunstad.kirke.nyhetsbrev@gmail.com 

Fredag 1. februar kl. 19.00 er det BYnatt igjen! Det er et 

stort ungdomsarrangement i Bodø Spektrum som Den 

norske kirke i Bodø og KFUK/KFUM arrangerer. 

Konfirmantene fra Bodø kommer, og mange reiser 

langveisfra fra blant annet Sørfold, Fauske, Gildeskål, 

Værøy, Steigen og Røst. Tema i år er «tro og vitenskap», 

og det blir sceneshow, stands, seminarer og aktiviteter 

som taustigeklatring, sumobryting, innebandyturnering, 

skating og parkour. Ungdommer som blir borgerlig 

konfirmert i år eller ungdom som er eldre enn 9. klasse er 

også hjertelig velkommen, da kjøpes billett for 150 kr i 

døra. Velkommen!!  
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