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JANUAR I HUNSTAD KIRKE 
 

 
 

Godt nytt år! I Hunstad kirke er vi klare for nytt år med 
gudstjenester og ulike aktiviteter! Kirken er åpen for alle som 
ønsker, bruk gjerne kirkerommet eller stillerommet. Står skiltet 
utenfor, er noen tilstede, og du er velkommen inn!  
 
 

 

 

 

 

Gudstjenester i Januar 

07.01 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp v/ 
vikar Nils Øyvind Kjøl 
 
14.01 kl 18.00 
Regnbuemesse 

 
21.01 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp v/ 
vikar Reiulf Pettersen 

    
  29.01 kl 18.00 
  Kveldsgudstjeneste v/ Maja   
  Skålvold 
 
  ____________________________ 

   
Vil du, eller noen du 

kjenner motta 
nyhetsbrev? 

Send PÅMELD til 
hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 
 
 
Visste du at Hunstad kirke 

har Vipps? 
Kollekt, gaver eller inngang 

til arrangementer kan 
gjerne vippses til nr 75283 

Regnbuemesse 
Regnbuemesse er en 
gudstjeneste for å feire 
mangfoldet, og alle er 
velkommen. Messen er et 
samarbeid mellom Hunstad 
kirke, FRI Nordland og Skeiv 
Ungdom. Velkommen til 
messe søndag 14. januar kl. 
18.00. 
 

Hverdagsretreat 
Hverdagsretreat fortsetter i 2018, og 
du er hjertelig velkommen. Første dato 
er 23. januar kl. 19.00. 
Hverdagsretreaten blir organisert som 
praxisgruppe med tilknytning til Areopagos. Det betyr at 
gruppen først og fremst skal være et sted for å gjøre en 
trospraksis - å søke stillheten - sammen. Gruppen skal 
kjennetegnes av åpenhet, enkelhet og gjestfrihet. Alle er 
velkommen, uansett tro og tilhørighet. 
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Oppstart av faste 
aktiviteter for barn og 

unge 
De faste aktivitetene for barn 
og unge starter opp igjen 
etter juleferien! 
 
Ung@kirka;  
Semesterstart Mandag 8. 
Januar kl 15-18 
Kontakt: Ingunn Grytnes 
Kristiansen, ik564@kirken.no 
 
Babysang;  
Semesterstart Onsdag 10. 
Januar. Vi møtes i 
menighetssalen kl 11. 
Kontakt: Marita Sivertsen, 
ms868@kirken.no 
 
Knøttesang og Minising; 
Semesterstart Torsdag 11. 
Januar. Sangen starter kl 
17.15. Mulighet for å kjøpe 
middag fra kl 16.15 
Kontakt: Marita Sivertsen, 
ms868@kirken.no  
 

 
           
 
 

 

 

2. februar fra kl. 19.00-01.00 arrangeres BYnatt 2018 i 
Nordlandshallen. Det er et samarbeid mellom alle 
kirkene i Bodø, og er Nord-Norges største 
ungdomsarrangement. Alle konfirmantene skal, men 
det er åpent for alle ungdommer. Det koster 150,- i 
inngang for ikke-konfirmanter. Det er show, aktiviteter 
som tauklatring, innebandyturnering og sumobryting, 
seminarer og stands. Vet du om noen som kunne tenke 
seg å være med på dette?  
 
Mer info på Facebook siden BYnatt i Bodø, og 
arrangementet som er opprettet BYnatt 2018. 
Velkommen! 

Tårnagenthelg 
Det blir utforsking av kirken, 
bibelfortellinger, tårnet og 
klokkene. Agentene skal løse 
oppdrag og mysterier, og 
på søndagen kan alle som 
kommer til kirken få vite litt 
om hva agentene har 
funnet ut. Det sendes brev til 
den aktuelle aldersgruppen. 

 

NMS gjenbruk 
Vi i NMS gjenbruk i Bodø ønsker oss for tiden pent 
brukte sofaer, kjøkkenbord med stoler og små og store 
kommoder. Hele kaffeserviser og middagsserviser 
ønsker oss vi også. Har du lyst til å være frivillig 
medarbeider i et hyggelig miljø, kan Ingrid i styret på 
butikken kontaktes på il636@kirken.no Velkommen 
innom for en kopp kaffe på Møteplassen eller en 
miljøvennlig handel! Følg oss gjerne på Facebook NMS 
gjenbruk Bodø. 

Alle som er eller blir 8 
år i 2018 inviteres til 
tårnagenthelg i Bodin 
kirke 6. og 7. januar. 
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