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JUL OG NYTT ÅR I HUNSTAD KIRKE 
 

 
 

Nå er julen like om hjørnet, og det er på sin plass med et siste 

oppdatert nyhetsbrev for årets siste samlinger i Hunstad Kirke. 

Her finner du også informasjon om hva som skjer i Januar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester Jul 2016 

 

18.12 kl 17.00 

Vi synger jula inn. Det vil bli 

mulighet for kjøp av grøt kl 

16. Ta med hele familien! 

    

  24.12 - Julaften 

  Kl 12.00 Gudstjeneste for hele 

  familien. Hunstad skolekorps 

  medvirker.  

 

  Kl 14.00 Gudstjeneste for hele 

  familien. Støver skolekorps 

  medvirker 

 

  25.12 – 1. juledag kl 13.00 

  Høytidsgudstjeneste 

 

 

Visste du at             

Hunstad kirke har fått 

Vipps? 

 

Nå kan du vippse kollekt eller 

betale for kjøp av lodd, 

arrangementer  eller 

cafevarer  med vipps 

til nr 75283. 

 

Juletrefest 

Tradisjonen tro feirer vi juletrefest i 
Hunstad kirke i romjulen. 
 
Vi starter kl. 15 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. 

 

GUDSTJENESTER PÅ JULAFTEN 

På Julaften blir det to gudstjenester i Hunstad kirke, kl 12 

og 14. Gudstjenestene passer for hele familien.  

Velkommen! 
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Gudstjenester i Januar  

 

01.01 kl 13.00 

Økumenisk fellesgudsteneste 

for kirkene i Bodø i Rønvik 

kirke 

 

08.01 kl 11.00 

Gudstjeneste ved Elin Irgens 

 

15.01 kl 11.00 

Gudstjeneste med vigsling av 

diakon v/Biskopen 

 

22.01 kl 11 

Gudstjeneste v/vikar 

 

29.01  

Ingen Gudstjeneste i 

Hunstad. Bodin kirke har 

Gudstjeneste kl 11.00 

 

Ønsker du å motta 

månedlige nyhetsbrev på 

mail? 

         

Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 

gmail.com 

 

 

 

 

Vigsling av ny Diakon i 

Hunstad kirke 

Den 15. januar vigsles Hunstad 

kirke nye Diakon, Ingunn Grytnes 

Kristensen, til tjeneste. Dette blir 

en høytidsgudstjeneste med 

biskopen. Vi håper mange vil 

være med på å ønske vår nye 

diakon velkommen.  

 

 
Oppstart av vårsemesterets aktiviteter for barn og 

unge  

Velkommen til nytt semester for aktiviterer. Aktivitetene 

for barn og unge starter opp følgende datoer: 

 

Ung@kirka: 9. Januar 

Babysang: 11. Januar 

Minising og Knøttesang: 12. Januar 

 

Før minising og knøttesang er det tilbud om å kjøe 

middag (fra kl 16.15). Ønsker du mail med 

middagsmeny for torsdagene, send mail til  

ms868@kirken.no 

Tårnagenthelg for 8-åringer 

7.-8 Januar inviteres alle 8-åringene 

(2. trinn) til en helg i Bodin kirke som 

tårnagenter. De skal løse oppdrag 

gjennom bibelfortellinger og 

utforsking av kirkehus og 

klokketårn. På søndag deltar 

tårnagentene på gudstjenesten. 

Påmelding til 

us537@   

kirken.no 


