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NOVEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

11 år I 2017? Bli med på Lys Våken! 
 

!

!

 

Nyhet i Hunsstad kirke - Hverdagsretreat 

 

Gudstjenester i       
NOVEMBER 

Søndag 05.11 kl 11.00 
Ingen gudstjeneste. 
Allehelgensgudstjeneste i 
Bodin kirke kl 11.00.  
 

  Søndag 08.10 kl 18.00 
  Jakobmesse v/Maja    
  Skålvold.  
   
  Jakobmesse representer med 
  sin liturgi, musikk og tekst – og 
  sitt blikk på tro og tvil, lengsel og 
  tilhørighet - et viktig tilfang  
  til mangfoldet av norske 
  gudstjenester. Messene er 
  preget av musikk fra Erik 
  Hillestad og Karoline Krüger, 
  og tekster som tar for seg 
  møtet mellom ekte 
  livserfaringer på veien og 
  det hellige. 
 

Søndag 19.11 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp  
v/Elin Irgens 
 
Søndag 26.11 
Ingen gudstjeneste 

 

Advent handler jo nettopp om 
lyset som kom til verden. Dette 
skal vi feire - i tillegg til at 1. 
søndag i advent i år markerer 
starten på et nytt kirkeår.  
 
Hold av datoen, brev kommer i 
posten når det nærmer seg. 
 
 

Hverdagsretreaten blir organisert som praxisgruppe med 
tilknytning til Areopagos,er  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.  Ønsker du mer informasjon kan du melde 
deg til Maja Skålvold på mail ms348@kirken.no eller bare 
møte opp på samlingene i kirken. 
 
Datoene for hverdagsretreat denne høsten er: 31.10, 21.11, 
12.12 kl. 19.00 i Hunstad kirke. 

 
 

Fra 2-3 desember 
inviteres de som er 11 år 
eller fyller det i 2017 til 
Lys Våken! 
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Konsert med Helene Bøksle 26.Nov 

 

     
 

 
 

Høstfestival for ungdom 16.-19. Nov 

Liker du å synge? 

 

 
Faste aktiviteter for barn 

og unge 
 
  Babysang 
  Onsdager kl 11 i  
  Menighetssalen. 
   

Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Torsdager kl 17.15, 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra kl 16.15 

  
Ung@kirka 
Mandager kl 15-21 

  __________________________ 
 

Vil du eller noen du kjenner 
motta nyhetsbrevet på mail 

hver måned?  
Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 
gmail.com 

  __________________________ 
 

Hunstad kirke har vipps! 
Kollekt, inngangsbilletter 

og gaver kan gjerne 
vippses til nr 75283 

 

Hunstad kantori har hatt litt lang sommerferie, men starter nå 
opp med ny dirigent. I høst skal kantoriet fokusere på et par 
enkeltarrangement i kirken, der koret får en viktig rolle. Kantoriet 
øver torsdag kl.19-21.30 i Hunstad kirke.  

Er du interessert i å høre mer om koret, eller komme på en enkel 
prøvesang? Ta kontakt med kantor og ny dirigent Johanne J. 
Stafsnes på mail: js467@kirken.no for en hyggelig prat  
 
 

Helene Bøksle kommer til 
Hunstad kirke for å ha sin 
julekonsert: Det hev ei 
rose sprunge. 

 
Biletter kjøpes via    
https://www.ticketmaster.no/
artist/helene3boksle3
billetter/907745?language=no
3no 
 

Høstfestivalen i Bodø er en stor ungdomsfestival for 
konfirmantgrupper, Ten Sing-grupper, grupper og klubber, og 
består av aktiviteter, show, Globalløp, Globalmarked, 
gudstjeneste, nye venner, moro, masse flotte folk og mye 
mer. Tema for årets festival er: "Hvem er du?"  

Hvis du har lyst til å være med, og enten kommer alene eller 
kjenner noen andre som skal, men ikke reiser med en gruppe, 
ta kontakt med: Ellen Veinan tlf. 957 54 155 
eller ellen.veinan@kfuk-kfum.no 

 


