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DESEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 

 
 

Det nærmer seg jul, og Hunstad kirke håper du vil dele litt av 
din advent- og juletid med oss. Kirken har tilbud for hele 
familien, vi håper du finner noe som passer deg. Velkommen!  
 

 

 

 

 

Gudstjenester i 
Desember 

03.12 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
11åringene fra Lys våken 
deltar.  
 
10.12 kl 18.00 
Lysmesse. Alle konfirmantene 
medvirker, og det er 
velkomstens liturgi for 
katekumenatet 

 
17.12 kl 14.00 
Vi synger jula inn. Ta med 
hele familien! 

    
  24.12 - Julaften 
  Kl 12.00 Gudstjeneste for hele 
  familien 
 
  Kl 14.00 Gudstjeneste for hele 
  familien 
 
  25.12 – 1. juledag kl 13.00 
  Høytidsgudstjeneste 
 
 

Bli med å synge julen inn! 
Velkommen til en stemningsfull 
samling for hele familien 17.12 
kl. 14.00 i Hunstad kirke. Vi 
synger julen inn, og Hunstad 
kantori, knøttesang og Bodø 
TenSing medvirker.  
 
Etterpå blir det grøtfest i 
menighetsalen. Kom alene 
eller sammen med familie eller 
venner 

10-årssamling - Bli med å oppleve fortellingen om 
den litt mystiske Juliane 
Torsdag 14.12 kl. 18.00-20.00 blir det en spennende kveld 
for 10åringer i Bodin kirke. I løpet av to timer får du 
oppleve deler av fortellingen om den litt mystiske 
Juliane. Samlingen koster 50 kr og det serveres kakao og 
lussekatter. Det sendes ut brev til aldersgruppen.  
 
Påmelding til ms868@kirken.no. Velkommen! 
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Juleferie for faste 
aktiviteter 

De faste aktivitetene for barn 
og unge tar en liten juleferie. 
Semesteravslutning er 
følgende datoer: 
 
Ung@kirka; Mandag 18. 
desember 
 
Babysang; Onsdag 13. 
desember 
 
Knøttesang og Minising; Siste 
familietorsdag er Torsdag 14. 
desember, men semesteret 
avsluttes med deltakelse på 
vi synger julen inn 17.12.  
 
Vi ses på nyåret! 

 
           

Vil du eller noen du 
kjenner motta nyhetsbrev? 
 

Send PÅMELD til 
hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 
 
 

 

 

Forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn 
En ny trossamfunnslov er nå ute på høring! Behovet for 
en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk har ifølge 
Kulturdepartementet sin vesentlige bakgrunn i det tros- 
og livssynsmangfoldet som det norske samfunnet 
kjennetegnes av i dag. En felles lov om tros- og 
livssynssamfunn skal bidra til likebehandling, større 
helhet og sammenheng i lovgivningen for samfunnene. 
Et sentralt mål er at lovgivningen om Den norske kirke 
og andre tros- og livssynssamfunn blir mer samordnet 
og ensartet enn den er i dag, og at bestemmelser om 
Den norske kirke får mer karakter av rammelovgivning. 
 
Har DU en mening om den nye loven? Lovforslaget er 
ute til åpen høring, så alle kan gi sine innspill. Som 
medlem av kirken kan du også gi dine innspill til dine 
folkevalgte medlemmer i menighetsrådet. Les mer på 
http://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/ 

 

Konsert med 
Bodø TenSing 

 
Mandag 11.12 kl. 19.00 blir 
det show med Bodø TenSing 
i Hunstad kirke. Det blir sang, 
drama og dans. Billetter 
kjøpes i døren for 50 kr. 

 

Juletrefest 30.12  
30. desember er det juletrefest i Hunstad kirke! 
Tradisjonen tro feirer vi juletrefest i romjulen. 
Vi starter kl. 13 med julespill og samling rundt alteret, før 
det blir kaffe og brus og mat på fat, loddsalg, og gang 
rundt juletreet. Kanskje kommer også nissen på 
besøk...? 
 
Fri inngang for alle! Ta med mat og/eller kaker på fat 
hvis du kan. 

 


