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Gudstjenester i september  

o Søndag 1. september 

Kl. 18.00. Kantor Johanne 

Stafsnes spiller, og dette er 

hennes siste gudstjeneste.  

 

o Søndag 8. september 

Kl. 11.00. Det er 6årssamling 

denne dagen, og 6årsboken 

`Tre i et tre` deles ut.  

 

o Søndag 15. september 

Kl. 18.00. Taizegudstjeneste. 

 

o Søndag 22. september 

Kl. 11.00. Hovedgudstjeneste 

med dåp.  

 

o Søndag 29. september 

Kl. 18.00. Presentasjons-

gudstjeneste med 

konfirmantene våre. Kom og 

ta dem imot. 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 

Ukene går fort, og vi syns sommerferien var slutt i går. 

Men til søndag er det 1. september, så det er bare å 

holde seg fast. Høsten er her!   

 

September er måneden for kirkevalg, og vi håper du vil 

bruke din stemme! Du kan stemme samme sted som du 

stemmer til kommunevalget 8. eller 9. september. På 

hjemmesiden vår kan du lese mer om kirkevalget.  

Godt valg!  

 
 

Oppstart faste aktiviteter 

Babysang: 4. september 

Mini Sing: 5. september 

Knøttesang: 5. september 

Familiemiddag: 5. september 

Hunstad kantori: info kommer 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/oppstart%20babysang%20h%c3%b8sten%202019/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/oppstart%20minising/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/oppstart%20kn%c3%b8ttesang%20h%c3%b8sten%202019/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hunstad_kantori/
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ÅRSsamling 

Søndag 8. september inviteres 

du som er eller blir 6 år i 2019 

til 6ÅRssamling. Det sendes 

invitasjon i posten til den 

aktuelle aldersgruppen. Link til     

mer info og påmelding her.  

 

Hverdagsretreat 

Tirsdag 10. september  

kl. 19.00-21.00 er det  

hverdagsretreaten i 

Hunstad kirke. Les mer om 

retreat her. Velkommen! 

 

Familiemiddag 

Knøttesang og Mini Sing 

starter 17.15 på torsdager, så 

for mange passer det godt å 

ta middagen i kirken. Les om 

tilbudet familiemiddag her. 

 

Ny liturgisk musikk 

Fra 1.09 har vi ny liturgisk 

musikk i Hunstad kirke. Les om 

hvorfor og hvilken musikk her.  

 

 

 

 

 

 

Menighetsfest 

1. september blir det menighetsfest i forlengelse av 

kveldsmessen. Denne gudstjenesten markerer oppstart av 

høstsemesteret her i kirken og vi har litt ekstra fokus på 

medarbeiderskap og at vi alle er en viktig brikke i 

fellesskapet Innstranden menighet. Vi trengs alle sammen, 

med de evnene, talentene og kreftene hver og en har og 

ønsker å bidra med inn i menigheten. Denne gudstjenesten 

blir også den siste for kantor Johanne Stafsnes som går over 

i ny jobb så vi vil ta avskjed med henne på kirkekaffen. 

 

Kirkevalg 8.-9. september 2019 

Det er kirkevalg denne høsten, samtidig som kommunevalget.  

Det skal stemmes både på nytt menighetsråd og nytt  

bispedømmeråd. Her finner du svar på en del vanlige spørsmål 

knyttet til kirkevalget, og her er en presentasjon av kandidatene 

til det nye menighetsrådet i Innstranden menighet.  

Kirken vår er demokratisk, og 

alle medlemmene kan være 

med på å forme kirken. Det er 

viktig at det ikke bare er de 

som går aktivt i kirken som er 

med på å forme den. Alle som 

er døpt er like mye verdt som 

medlem i kirken vår, og kan 

være med på å påvirke 

utviklingen i kirken!  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/6arsamling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/familiemiddag/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/ny%20liturgisk%20musikk/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/sporsmal-og-svar/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/menighetsr%C3%A5dsvalg%202019/

