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Gudstjenester i november  

o Søndag 1. november 
Kl. 11.00. Allehelgengudstjeneste  
hvor vi minnes de fra vår 

menighet som er gått bort det 

siste året. Navnene på de som er 

begravet i Hunstad kirke eller som 

tilhører Innstranden menighet, og 

er begravet/bisatt andre steder, 

lese opp under gudstjenesten. Les 

mer om allehelgen i Hunstad kirke 

her.  

 

o Søndag 8. november 
Kl. 18.00. Presentasjons-

gudstjeneste av konfirmant-

gruppene WOK og Ten Sing. 

 

o Søndag 15. november i Bodin 
Kl. 11.00. Fellesgudstjeneste i 

Bodin kirke.  

 

o Søndag 22. november 
Kl. 18.00. Kveldsmesse  

v/Reiulf Pedersen 

 

o Søndag 29. november 

Kl. 11.00 Lys Våken gudstjeneste. 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

Foto Lys Våken: Andreas Buarø 
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NOVEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 
 

 

Vi har stilt klokka, og er i gang med vintertid. Den fine, 

kalde, mørke tiden. Mye fint skal skje i Hunstad kirke. 

Velkommen! 

 

 

Lys Våken i Hunstad kirke 

Er du 11 år? Eller er du mor eller 

far til en 11-åring? Tida er inne for 

at 11-åringer inviteres til 

adventsamling i kirken.  

Alle som går på 6.trinn og som 

hører til Bodin og Hunstad kirke 

inviteres til Lys Våken i Hunstad 

kirke 28. – 29. november. Det vil 

ikke bli sendt ut brev, så hold av 

datoen allerede! 

 

For å overholde smittevernreglene 

vil det bli satt en maksgrense for 

påmeldte. Det kommer mer info 

etter hvert. 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/allehelgen/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/allehelgen/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
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                  Retreat 

 
  Lørdag 31. okt. kl. 12.00-16.00.  

  Retreat i krypten i Domkirken 

 

  Hverdagsretreat 3. nov   

  i Hunstad kirke kl. 19.00-21.00. 

 

  Les mer om retreat her.  

 

Bodø internasjonale 

orgelfestival 

4. – 8. november arrangeres 

Bodø internasjonale 

orgelfestival. Det blir konserter, 

fagdager, ungdomskurs og 

barnas orgel fest blant annet.  

  Les mer her, og finn info om  

  billetter.   

 

Altertavlejubileum i Bodin 

  Søndag 15. november kl. 11.00   

  blir det fellesgudstjeneste i  

  Bodin kirke med altertavlen  

  som blir 350 år! Kirkekaffen  

  flyttes til Jektefartsmuseet  

  med mat laget av syriske  

  kvinner. 

 

  Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familiesamling 

Vi arrangerer familiesamlinger igjen! Lørdag 14. november 

kl. 12-14 inviteres barn fra 1-7 år og familiene deres til en 

hyggelig samling i Bodin kirke. 5åringer inviteres spesielt 

denne gangen.  

  Vi synger, leker, har en formingsaktivitet, hører en fortelling    

  og spiser pølser sammen rundt bålpanna ute.  

Mer info og påmelding kommer. 

Varmt velkommen til en fin samling! Ta kontakt med 

menighetspedagog Unn-Kristin Riedl Smeplass på mail 

us537@kirken.no ved spørsmål. 

  Samtale 

Trenger du noen å snakke med? 

Din historie og ditt liv er viktig. Vi er 

her om du ønsker noen å snakke 

med. Les mer her.  

   Førstehjelp ved sorg 

 

Det er tungt å være alene i sorgen. Kirken har samlet 

tanker og konkrete tips som gjør det litt lettere for oss å 

være der for medmennesker i sorg. Sorg er smertefullt, 

samtidig kan sorgen bli mer utholdelig når den deles. 

Kirken har lang erfaring i å møte og støtte sørgende. Les 

tipsene fra kirken her.  

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/
https://biof.no/Hjem
mailto:us537@kirken.no
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/virksomhetsomrader/noen-a-snakke-med2/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/forstehjelp-ved-sorg/

