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Gudstjenester i oktober  

o Søndag 6. oktober 
Kl. 11.00. Høsttakkefest og 

gudstjeneste for store og små. 

Minising skal synge, vi skal takke 

for det naturen og livet gir oss 

og mye mer. Les her.  

 

o Søndag 13. oktober 
Kl. 18.00. Keltisk kveldsmesse. 

 

o Søndag 20. oktober 
Kl. 11.00. Gudstjeneste i 

samarbeid med døvekirken. 

 

o Søndag 27. oktober 
Kl. 18.00. Jakobmesse. 

Representer med sin liturgi, 

musikk og tekst, og sitt blikk på 

tro og tvil, lengsel og tilhørighet - 

et viktig tilfang til mangfoldet av 

gudstjenester. Les mer her.  

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 

OKTOBER I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 

Det er oktober, og høsten har meldt sin ankomst med 

full styrke. Det er dager med vind, nydelige kvelder med 

fantastiske farger, nordlyset har vist seg, det nærmer 

seg minusgrader og snøen kryper seg nedover fjellene. 

Sesongen med lystenning, varme gensere og kakao er 

godt i gang, og vi skal gjøre mye hyggelig i Hunstad 

kirke denne måneden!  

Du er hjertelig velkommen, og vi håper vi sees!  

 
 

Stille natt hellige natt  

 

26. november kl. 18:00 

og kl. 21:00 er du 

velkommen til en flott 

konser  i Hunstad kirke! 

Les mer om konserten 

her, og kjøp billetter til 

konserten kl. 18:00 her  

og kl. 21:00 her.  

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/h%C3%B8sttakkefest/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/jakobsmesse/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://www.facebook.com/events/358869928144052/?active_tab=about
https://www.ticketmaster.no/event/stille-natt-hellige-natt-2019-billetter/607605?fbclid=IwAR34pjfn_Zyltf3YAuiT9eQiSifKrj5rw7fbH9kh-h4RqcM0gZu05QUctPI
https://www.ticketmaster.no/event/stille-natt-hellige-natt-2019-billetter/619815
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ÅRSsamling 

Tirsdag 22. oktober inviteres du 

som er eller blir 2 år i 2019 

til 2ÅRssamling. Det sendes 

invitasjon i posten til den 

aktuelle aldersgruppen. Link til     

mer info og påmelding her.  

 

Høstferie 

Det er høstferie for skolene 

onsdag-fredag i uke 41. Alle 

ukens aktiviteter går som 

vanlig i Hunstad kirke, og 

kirken er ofte åpen på dagtid. 

Velkommen! 

 

De Utrolige 

 

  Kirken består av alle slags  

  forskjellige mennesker, og det er 

  vi glade for. To ganger i året 

  inviterer diakonene i Bodø til en 

  samling for  mennesker med 

  psykiske utviklingshemninger 

  hvor vi lager en gudstjeneste 

  sammen. Denne gangen er vi i 

  Bodø Domkirke, og 

  gudstjenesten er 20. oktober.   

 

 

 

 

 

 

 

Åpen kirke i allehelgen 

Første søndag i november er det Allehelgensdag. Det er 

en viktig minnedag for mange som lever med sorg og 

savn. 

 

I Hunstad kirke ønsker vi å tilby et åpent rom og mulighet 

for ettertanke, stillhet, lystenning, samtale og bønn.  

 

Lørdag 2. november er kirken åpen fra kl. 15:00-17:00, med 

vaffelkafé i menighetssalen.  

Søndag 3. november er det gudstjeneste kl. 11:00 hvor 

navnene på de avdøde som tilhører Innstranden sokn eller 

som er gravlagt fra Hunstad leses opp. Etterpå vil kirken 

være åpen til kl. 14:30 med mulighet for samtale, stillhet og 

lystenning i kirkerommet og kafé i menighetssalen.  

 

Varmt velkommen! 

Retreat i oktober  

Hverdagsretreat handler om å få tid til stillhet, bønn og 

fordypning, midt i selve hverdagslivet. I oktober er det to ting 

du kan være med på i Hunstad kirke. Les mer om retreat her. 

 Helgeretreat i Hunstad kirke: Lørdag 12. oktober kl. 

12.00-18.00 og søndag 13. oktober kl. 12.00-19.00. Vi får 

besøk av Areopagos-prest Liv Hegle. Tema for helgen 

vil være keltisk spiritualitet. 200,- for begge dagene 

eller 100,- om du bare er med en dag. Påmelding til 

Elin Irgens på ei643@kirken.no Mer info kommer på 

Hunstad kirke sin facebookside om helgeretreaten. 

 

 Tirsdag 22.oktober: Hverdagsretreat i Hunstad kirke kl. 

19.00-21.00. 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/2arsamling-2017/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/hverdagsretreat/
mailto:ei643@kirken.no

