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Gudstjenester i 
NOVEMBER 

  Søndag 04.11 kl 11.00 
  Allehelgensgudstjeneste. 
  Gudsrikeleken for barn 
  under gudstjenesten 
 
  Søndag 11.11 kl 18.00      
  Gudstjeneste  
  Taizégudstjeneste med 
  sang og stillhet. Kantoriet 
  bidrar 
 
  Søndag 18.11 kl 11.00 
  Ungdomsgudstjeneste   
  v/KFUK-KFUM 
 
  Søndag 25.11 kl 18.00 
  Jakobmesse med kantoriet  
  og band. Kapellan Maja 
  Skålvold takkes av etter 
  gudstjenesten 
 
  
 
 
   
   
 
 

 Allehelgensdag – sammen i sorg og håp 

 Allehelgensdag er for mange en spesiell dag. Mange 
tenner lys på gravene, minnes sine døde, og gir på 
forskjellige måter uttrykk for sorg og savn. I 
gudstjenesten denne søndagen kommer dette til 
uttrykk gjennom tekster og salmer som handler om 
sorg, trøst, håp, om de som har gått foran og om det 
evige liv. Under gudstjenesten blir også navnene på 
de som er døde i vår menighet det siste året lest opp. 
Det ligger en liste i kirken hvor du kan føre på navn før 
gudstjenesten. 

 

Loddsalget til inntekt for arbeidet i Innstranden 
menighet er godt i gang. Vi ønsker gjerne flere som 
kan ta med seg en loddbok, og alle bidrag hjelper. 
Det er mulig å hente loddbøker etter gudstjenesten 
eller komme innom kirka i løpet av uken.  
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 Lys våken 

  Nye måter å informere om dåp 

 

 
Faste aktiviteter 

 
 Babysang 
 Onsdager kl 11. 
 Kontaktperson: Marita  
 Sivertsen,   
 ms868@kirken.no 
  
 Knøttesang (1-4 år) og    
 Minising (4-7 år) 
 Torsdager kl 17.15.   
 Mulighet for å kjøpe  
 middag fra kl 16.15 
 Kontaktperson: Marita  
 Sivertsen,   
 ms868@kirken.no 
 
 Ung@kirka 
 Mandager kl 15-21. For   
 ungdom fra 8. Klasse og 
 oppover.  
 Kontaktperson: Ingunn  
 Kristiansen, ik654@ 
 kirken.no, tlf 96914210 
 
 Kantoriet (kor for voksne) 
 Torsdager kl 19-21.  
 Kontakt   
 Johanne Stafsnes,   
  js467@kirken.no, tlf   
  45258677 
   

     
     

   
      

  

Vi er på instagram! Følg oss 
gjerne på «hunstadkirke» for å 
se hva en jobb og hverdag i 
kirka vår går ut på! 

Det nærmer seg desember, og 
da skal 11åringer over hele landet 
overnatte i kirken sin på Lys 
Våken. Alle som går på 6.trinn og 
som hører til Bodin og Hunstad 
kirke inviteres til Lys Våken i 
Hunstad kirke 1.-2. desember.  
Vi skal leke, synge, kose oss, spise, 
både være våken og sove i kirka.  
 

I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra 
Folkeregisteret når medlemmer i Den norske kirke har fått 
barn. På den måten har det vært lett for menigheten å 
kontakte de nybakte foreldrene og invitere til dåp og 
samtidig informere om kirkens tilbud til baby og 
småbarnsforeldre. Men det var det slutt på 1. oktober 
2018. Derfor må kirken fremover tenke kreativt for å 
informere om dåp.  

Når vi våkner er det blitt første søndag i advent og vi 
skal være med på gudstjenesten. Dette blir en 
opplevelse for livet! Invitasjon kommer i posten! 

Vil du eller noen du kjenner motta nyhetsbrev direkte i mailboksen din? 
Send PÅMELD til hunstad.kirke.nyhetsbrev@gmail.com 
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