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NOVEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Med engasjement for verden 
 

  

  

  

 

 

 

Bli med på konsert 

 

Gudstjenester i 
November 

06.11 kl 19.00 
Minnegudstjeneste på 
Allehelgens dag. Åpen 
kirke fra kl 18 med suppe 
og sosialt samsvær.  
 

  13.11 kl 11.00 
Gudstjeneste med besøk 
av Stefanusalliansen. 
Minising deltar. Kirkekaffe 
med presentasjon av 
Hunsstad kirkes 
misjonsprosjekter 
 
20.11 kl 18.00 
Jakobsmesse – en messe 
for    folk i bevegelse 

 
27.11 kl 11.00 
Første søndag i advent! Lys 
Våken Gudstjeneste med 
deltakelse av 11-åringene 
som har overnattet i kirka. 

 

Hunstad kirke har to misjonsprosjekter vi har avtale 
med. På Gudstjenesten 13.11 deltar 
Stefanusalliansen, som er en av de partnere vi har 
forpliktet oss til å delta i og støtte. Minising deltar også 
på denne gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaffe der misjonsprosjektene til kirka presenters.  

Søndag 5. November kl 15.00 er det konsert med 
fremførelse av John Rutters verker. Konserten holdes I 
domkirka. Et ensemble på rundt 70 sangere og 25 
musikere vil sørge for en konsertopplevelse du ikke vil 
gå glipp av! Fremragende solister. Konserten holdes til 
inntekt for orgelfondet I Hunstad kirke.   
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Vil du bli med på en reise i din egen tro? 
Voksenkateumenatet starter opp 1. November 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys våken – Samling for 11 åringene i menigheten 

 

Vil du selge lodd eller gi en gave til kirka vår? 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 

Babysang; 
 Onsdager kl 11 
 Kontakt: Menighets-  
pedagog Marita,  
ms868@kirken.no 

 
Knøttesang (1-4 år) og 

Minising (4-7 år) 
Torsdager kl 17.15. 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra kl 16.15 
Kontakt: Menighets- 
pedagog Marita, 
ms868@kirken.no 
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21.  
Kontakt: 
Ungdomsarbeider Tirill,  
ts962@kirken.no / Diakon 
Ingunn, ik564@kirken.no 

 

 

 

 

Voksenkatekumenatet er en vandring med 
utgangspunkt i dine trosspørsmål. Det består av 
deltakelse I gruppesamlinger, samtaler og 
gudstjenester. Det er tre gruppesamlinger, og en 
gudstjeneste for voksenkatekumenatet denne 
høsten. Det ledes av prest, diakon, 
menighetspedagog og medvandrere. Du er 
velkommen til å være med. For mer informasjon, ta 
kontakt med menighetspedagog Marita E. Sivertsen 
| ms868@kirken.no | tlf. 48895336.  

 
Hunstad kirke arrangerer I høst menighetslotteri. Kan   
DU hjelpe til med å selge lodd? Stikk innom kirka, så 
får du utdelt en loddbok av en av de som jobber der! 

 
Vil du gi en gave til kirka vår? Bruk kontonr til 
Innstranden menighet 4509 33 44352. Gaver som 
overstiger en samlet verdi på 500kr i løpet av 
kalenderåret gir rett til skattefradrag (send en mail til 
sm742@kirken.no for å registrere for fradrag).  

Lørdag 26.11 er alle 11-åringer velkommen til 
arrangementet Lys Våken I Hunstad kirke. Samlingen er 
en del av trosopplæringen I menigheten. Alle skal få 
invitasjon I posten, men har du ikke mottatt noe brev, 
ta kontakt med menighetspedagog Marita Sivertsen 
for info og påmelding (ms868@kirken.no) 
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