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   Retreathelg 5-7. Oktober 

 

Gudstjenester i 
OKTOBER 

Søndag 07.10 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
Gudsrikeleken for barn.  
 
Søndag 14.10 kl 18.00 
Jakobmesse 
 
Søndag 21.10 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 
Søndag 28.10 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste 
 
_________________________ 
 

Førjulskonsert 
Konserten Stille natt hellige 
natt fremføres I Hunstad 
kirke 27.11kl 18.00 og 20.30 
(ekstraforestilling). Få 
biletter igjen! 

 
 
 
 
 
        
 
 

Jakobmesse er blitt et fast innslag i Innstranden 
menighet. Vi har forholdt oss til én jakobmesse siden 
oppstarten, selv om det finnes fem forskjellige. Vi 
skal denne høsten prøve oss på en ny jakobmesse 
som har undertittelen «Messe rundt et dekket bord». 
Man vil kjenne igjen musikkstilen fra den forrige 
jakobmessen, men sangene er nye. Derfor inviterer 
vi til åpen øvelse med Hunstad kantori torsdagen før 
jakobmessen skal gjennomføres første gang; 
Torsdag 11.09 kl 19.00. Velkommen! 

Liv Hegle fra Areopagos leder an i 
samarbeid med menighetens 
prester. Les mer på hjemmesiden 
vår for mer informasjon og 
påmelding.  

Ønsker du å bli med å få påfyll i hverdagen, å lade 
batteriene og å gi troen og tanken rom? Denne 
helgen vil få introduksjon til Jesusmeditasjon og 
sentrende bønn, og labyrinten som åndelig praksis. 
Praksisene handler om å åpne for nærværet av Gud 
i stillheten. 
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   2ÅR-samling 

 

     
 

 

 
 

   TV-aksjonen 2018 

    Gudsrikeleken - søndagsskole 

 

 
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 
  
   
 
 
 

Hvis du er 2 år eller blir det i 
løpet av 2018: Du er vel 
møtt til Bodin kirke tirsdag 2. 
oktober kl. 17:30.  
 
Påmelding til Unn-Kristin 
Smeplass på 
us537@kirken.no innen kl 
12:00 samme dag.  

I år går pengene til Kirkens 
Bymisjon. I Norge i dag er 
det altfor mange som står 
utenfor. Noen mangler en 
seng å sove i, andre har 
ingen å snakke med. Årets 
TV-aksjon skal åpne dører 
og invitere flere inn i 
varmen. Fordi ett møte kan 
endre liv – og flere møter 
kan endre et helt samfunn. 
Bli med på høstens viktigste 
gåtur for et varmere 
samfunn! Ring 02025 eller 
gå inn på blimed.no 

I Hunstad kirke i høst tilbyr vi tre samlinger med 
Gudsrikeleken i forbindelse med noen av våre 
gudstjenester. De barna som vil være med, møtes til 
en egen samling under deler av gudstjenesten. 
Fortelling og undring står i sentrum. Dette er vår form 
for søndagsskole. 

Søndag 21. 
oktober er det klart 
for årets TV-aksjon! 

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