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Gudstjenester i oktober  

o Søndag 4. oktober 
Kl. 18.00. Presentasjons-

gudstjeneste for 

sportykonfirmantene  

 

o Søndag 11. oktober 
Kl. 18.00. Taizemesse  

med kantoriet 

 

o Søndag 18. oktober 
Kl. 11.00. Gudstjeneste  

med dåp v/Bernt Aanonsen 

 

o Mandag 19. oktober 

Kl. 20.00. Innsettelse av  

Unn-Kristin og Reiulf 

 

o Søndag 25. oktober 
Kl. 17.00. MERK TIDSPUNKT. 

Gudstjeneste med 

4Årsmarkering.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 

OKTOBER I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 

Vi er i gang med oktober, og høsten har meldt sin 

ankomst med full styrke. Det har vært dager med sol og 

nydelige høstfarger, nordlyset har vist seg, og snart 

kryper snøen 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!  

 
 

                          Innsettelse Reiulf og Unn-Kristin  

 

Reiulf Pederen startet som sokneprest i Hunstad kirke i 

mars 2020 og Unn-Kristin Riedl Smeplass startet som 

menighetspedagog i oktober 2019. De er godt i gang i 

jobbene sine, men nå ønsker vi å innsette dem formelt. 

Innsettelsesgudstjenesten blir mandag 19. 10 kl. 20.00.  

Det blir stor ungdomsmedvirkning i gudstjenesten  

da ungdomstilbudet vårt ung@kirka foregår samtidig.  

Velkommen! 

http://www.kirken.no/innstranden
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ÅRSsamlinger 

2ÅR  

Tirsdag 20. oktober inviteres du 

som er eller blir 2 år i 2019 

til 2ÅRssamling i Bodin kirke kl. 

17.00-18.30. Les mer og se 

påmelding her.  

4ÅR 

Søndag 25. oktober inviteres 

du som er eller blir 4 år i 2020 til 

en hyggelig samling i Hunstad 

kirke etterfulgt av gudstjeneste 

kl. 17.00 med utdeling av 

4årsbok. Les mer og se 

påmelding her.  

13ÅR 

Fredag 30. oktober er det fest i 

Hunstad kirke for deg som har 

begynt i 7. klasse. Det vil 

komme mer info og 

påmelding på hjemmesiden 

vår når det nærmer seg. 

Barnekor 

  Har du et barn i alderen 1 - 7  

  år? Da har vi to kor dere kan  

  være med på! Les mer her:  

 

  Knøttesang 1 - 3 år 

  Minising 4 – 7 år 

 

Vil du eller noen du kjenner     

motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

  

 

Åpen kirke i allehelgen 

Første søndag i nov. 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.  

 

Søndag 1. november er det gudstjeneste kl. 11.00.  

Da leses navnene på de avdøde som tilhører Innstranden 

sokn eller som er gravlagt fra Hunstad opp. Det er også 

mulig å skrive opp egne navn på en liste når du kommer 

som også leses opp. Etterpå vil kirken være åpen til kl. 

14.00 med mulighet for samtale, stillhet og lystenning i 

kirkerommet. 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. 

• Tirsdag 6. oktober: Hverdagsretreat i Hunstad kirke  

kl. 19.00-21.00. 

 

• Lørdag 31. oktober: Lørdagsretreat i Bodø Domkirke  

kl. 12.00-16.00.  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/2arsamling-2017/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/4arsamling/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/knottesang/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/minising/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/

