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JANUAR I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Hunstad kirke – for alle anledninger 
 

   

   
 

   Ungdom og selvbilde - foredrag 

 

Gudstjenester i 
JANUAR 

Søndag 06.01  
Ingen gudstjeneste 
 
Søndag 13.01 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
Deltakere på Ten-sing helg 
medvirker 
 
Søndag 20.05 kl 18.00  
Taizegudstjeneste 
 
Søndag 27.01 kl 11.00  
Gudstjeneste med dåp 
 
  ________________________ 

Andre arrangementer i 
kirka i Januar 

 
16. Januar – Markering av 
trafikkofrenes dag langs 
riksvei 80. Kirka er åpen etter 
markeringen.  
 

   8. januar: Retreat 19.00-21.00 i  
   Hunstad kirke 

 

Alle er hjertelig velkommen for å feire 
livets store gleder og markering av 
bortgang av våre nærmeste i Hunstad 
kirke. Rommet innbyr til en fin ramme 
uansett anledning. Hvis det er 
dåp/konfirmasjon/vigsel dere ønsker 
å ha i Hunstad kirke, ta kontakt med 
kirkekontoret på 75500300. Hvis det 
er begravelse dere ønsker i Hunstad 
kirke, tas det via begravelsesbyrået 

15. januar kl. 20.00: «Ungdom og 
selvbilde», et foredrag for voksne 
ved Andreas Gravdal. Først skal 
Andreas ha et foredrag for Bodin 
og Innstranden sine konfirmanter, 
og etter det ønsker han foreldre 
og andre voksne velkommen. 

Vil du eller noen du kjenner motta nyhetsbrev fra kirka? Send 
PÅMELD til hunstad.kirke.nyhetsbrev@gmail.com 
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Tårnagenthelg 

 

 

 

 

Bli med på Bynatt 2019 

  Hvilken er din favorittsalme? 

 

 
 

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 
 
  
 
 
 

 5.-6. januar er det Tårnagenthelg 
for alle 8åringer i Bodin kirke.  

Invitasjon kommer i posten til alle 
8-åringene som tilhører 
Innstranden og Bodin menighet. 

 

 

1.februar fra kl. 19.00-01.00 arrangeres BYnatt 2019 i Bodøhallen. 
Det er et samarbeid mellom alle kirkene i Bodø, og er Nord-
Norges største ungdomsarrangement. Alle konfirmantene skal, 
men det er åpent for alle ungdommer. Det koster 150,- i inngang 
for ikke-konfirmanter. Det blir show, aktiviteter som tauklatring, 
innebandyturnering og sumobryting, seminarer og stands.  
 
Vet du om noen som kunne tenke seg å være med på dette? Mer 
info på Facebook siden BYnatt i Bodø, og arrangementet som er 
opprettet BYnatt 2018. 
 
Velkommen! 

 
 
 
 
 
 

 

Hunstad kantori skal våren 
2019 ha en salmekveld i 
Hunstad kirke. I forberedelsen 
av dette så trenger vi å få inn 
litt favorittsalmer, så hva er din 
favoritt? Send en mail 
til js467@kirken.no der du 
skriver hva som er din 
favorittsalme og gjerne også 
hvorfor. 
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