
Vi har benyttet den norske kirkes medlemsregister til denne utsendelsen, 

og sender ut brevet til «tilhørende» og medlemmer. Lurer dere på noe i 

den forbindelse kan dere lese mer om medlemskap på www.kirken.no. 

PÅMELDING innen mandag 17. februar. 

Bruk påmeldingslinken til 12ÅRsamlingen  

(Kode B) som ligger under ´påmelding´ på 

www.kirken.no/innstranden  

(hvis du ikke finner informasjonen, send en epost 

så får du linken tilsendt.) 

 

Ved spørsmål ta kontakt med menighetspedagog 

i Hunstad kirke Unn-Kristin Riedl Smeplass  

us537@kirken.no 

 

Foto: Lars Myhren Holand 



Bli med på kode B! 

Helt siden du var liten har du fått invitasjoner til kirken. 

Du har kanskje fått 4årsbok eller overnattet på  

Lys Våken, eller gjort noe av det andre du har blitt  

invitert til disse årene.  

Nå er du snart tenåring. I 2020 fyller du og de andre på 

ditt trinn 12 år, og her kommer den 12.  

kirke-invitasjonen til dere.  

Onsdag 19. februar kl. 18.00-20.30 kan du komme til  

Hunstad kirke. Det blir en kveld med 

spennendeprogram.  

Vi kaller det for Kode B. 

Du er snart blant de eldste barna på    

skolen. Du kan en hel masse og har kanskje begynt å 

tenke over ting du før har tatt som en selvfølge. På Kode 

B blir du invitert til å knekke koder, gruble litt og ha det 

gøy på samme tid. Det blir forskjellige oppgaver, dere 

skal få gjenskape et kunstverk, bygge et drømmerom, 

dekke et festbord og høre om Jesus som tolvåring. Og 

kanskje kan du lære bort noe til en voksen? Ja, det tror 

vi!            

I kirken denne kvelden møter du andre 12åringer. Vi som 
lager til Kode B for dere er ansatte i kirken og flere           
ungdomsledere som hører til her.  
 
Vi gleder oss veldig til å møte deg! 
 
 
Har du lyst til å være med, kan du vise dette brevet til en 
voksen hjemme og melde deg på! Påmeldingsfrist er         
mandag 17. februar. Se påmeldingsinformasjon på  
baksiden. 
 
Samlingen koster 100kr og familier som har behov for det 
kan fritas for betaling. Vi ønsker at våre  
trosopplæringstilbud skal være tilgjengelige for alle! 
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å bli med! 
 
Hilsen  
Unn-Kristin og Ellen 
 
og flere av de ansatte og  
ungdommene i kirken. 
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