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Gudstjenester i desember  

o Søndag 1. desember 
Kl. 11.00. Lys våken-

gudstjeneste.   

 

o Søndag 8. desember 
Kl. 18.00. Lysmesse med 

konfirmantene.  

 

o Søndag 15. desember 
Kl. 11.00. Høymesse 

 

o Søndag 22. desember 
Kl. 14.00. Vi synger jula inn.  

 

o Tirsdag 24. desember 
Kl. 12.00 Julaftengudstjeneste 

Kl. 14.00 Julaftengudstjeneste 
 

o Onsdag 25. desember  
Kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste 

 

o Søndag 29. desember 
Kl. 14.00. Juletrefest  

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

       

 

 

  

 

       

       

      

 

 

 

 

DESEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

 

 

Vi som jobber i Hunstad kirke vil ønske alle en god, 
fredfull og velsignet jul og et godt nytt år.  
 

 
 

Kjære Gud.  

Det er straks desember,  

vi kjenner at grepet strammer seg.  

Forventninger, oppgaver, ønske om en god 

desember. For noen er det første jul uten en 

som borte, en jul fylt av savn og sorg.   

 

Gi oss et lite øyeblikk, 

til å puste med magen 

åpne øynene 

lytte med hjertet 

For å ane at du er nær. 

 

Hjelp oss med å hvile i julens budskap 

og skape gode minner med de vi har rundt 

oss denne julen. Amen. 

 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
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                  Lys våken 

 

 Minner om at alle som går på 

 6.trinn og som hører til Bodin og 

 Hunstad kirke inviteres til Lys 

 Våken i Hunstad kirke 30. 

 november - 1. desember. Mulig 

 å melde seg på i dag og  i  

 morgen også. Påmelding her.  

 

Adventssamlinger  

Hver advent inviterer Hunstad 

kirke barnehagene i soknet til 

en adventssamling i kirken. 

 

    ÅRSsamlinger i desember 

 

 1årssamling lørdag 7.des kl.   

 11:00 i Hunstad kirke. Denne  

 samlingen er preget at vi er i 

 advent, og snart er det jul. 

 Kirkerommet er gjort klar. Vi 

 synger og leker, lager lyd. Det 

 er julekrybbe og adventslys.  

 Les mer om samlingen her. 

 

 10årssamling torsdag 12. Des  

 kl. 18:00-20:00 i Bodin kirke. En 

 gang i året blir alle 10åringer 

 invitert til en spennende kveld 

 i kirka. Nå er det din tur! Les 

 mer om samlingen her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi synger jula inn + grøtfest! 

22. desember kl. 14.00 synger vi julen inn i Hunstad kirke! Så 

blir det salg av grøt i menighetssalen for store og små. 

Hunstad kirke består av mye, blant annet mye musikk. På Vi 

synger julen inn vil minising, prosjektkoret og Hunstad kantori 

både synge for oss, og lede oss gjennom kjente advents- 

og julesanger. Det blir også julespill ved prosjektkoret.  

Etterpå vil det være grøtfest i menighetssalen for alle. 

Betaling kan gjøres ved kontanter eller vipps. 

 

Retreat 

Tirsdag 3. desember kl. 19-21 

Hverdagsretreat i Hunstad kirke. Siste 

mulighet til hverdagsretreat i 2019. 

 

Lørdag 7. desember kl. 13-15. 

Lørdagsretreat i den katolske kirke. Les 

mer om retreat her.  

 

  Juletrefest i Hunstad kirke 

 

Søndag 29. desember er du hjertelig velkommen til en 

hyggelig juletrefest!  Vi starter kl. 14.00 med julehistorie 

og samling rundt alteret, før det blir kaffe og brus, 

loddsalg, leker og gang rundt juletreet. 

Og kanskje kommer også nissen på besøk…? 

  

Fri inngang for alle. Ta med mat/kake på fat hvis du kan. 

Velkommen! 

http://www.kirken.no/innstranden
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