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AUGUST I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

August og fortsatt litt sommer i kirka 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

   
 

 God tur til Spekterkonfirmanter 

 

Gudstjenester i 
AUGUST 

Søndag 05.08 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin kirke 
 
Søndag 12.08 kl 10.00 
Gudstjeneste i Hunstad 
kirke  

 
Søndag 19.08 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin kirke 
 
Søndag 25.08 kl 09 og 11 
Konformasjons-
gudstjenester Spekter-
konfirmanter 

 
Søndag 26.08 
Ingen gudstjeneste 
 
Søndag 02.09 
Semesteroppstarts-
gudstjeneste i Hunstad 
kirke i samarbeid med 
Nord Universitet. Alle er 
velkomne!  
 

 
   
   

 
 

Det er fortsatt sommer litt til, også i Hunstad kirke. På 
grunn av ferieavvikling er ikke ansatte til stede hele 
tiden, men står skiltet utenfor, er du velkommen inn!  
 
Sommerturnusen for gudstjenester fortsetter ut August. 
Se gudstjenestelista til høyre for oversikt over fordeling 
mellom Hunstad og Bodin.   

Fra 7-12 august reiser 
konfirmanter og ledere til 
Spekter på Kalvøya i 
Bærum. Vi ønsker dem 
god tur!  
 
25. august skal disse 
konfirmeres i Hunstad kirke 
kl. 11:00 og 13:00. 
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Oppstart av faste aktiviteter 

 

     
 

 

  
  

  Medarbeiderfest 

  Hunstad kirke i sorg og glede 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
De faste aktivitetene starter 
opp igjen til sine faste tider 

 
  Babysang 
  Starter opp i uke 36 
  

Ung@kirka 
Hver Mandag fra kl 15-21 
f.o.m 27. August 

 
Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Hver Torsdag fra kl 17.15. 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra 16.15. 
Oppstart høstsemesteret 
uke 36.   

  __________________________ 

Kjenner du noen som kan 
ha glede av å få 

nyhetsbrev fra Hunstad 
kirke, eller vil du selv melde 

deg på? 
Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 
gmail.com 

 
 

 

Snart er høsten her, og kirken er 
åpen stort sett hver dag igjen. 
Velkommen inn! De faste 
aktivitetene for barn og unge 
starter opp igjen, se info i 
sidestolpen for tidspunkter. Mer 
info finnes også på 
hjemmesiden til kirken.   

I gudstjenesten 26. august 
feirer vi medarbeiderskapet 
i menigheten. Mange bidrar 
med stort og smått for at 
menigheten vår skal være 
et godt sted for alle.  
 
Etter gudstjenesten er det 
kirkekaffe med 
medarbeiderfest og alle er 
hjertelig velkommen! 

Hunstad kirke egner seg godt til alle typer kirkelige 
handlinger, både i sorg; begravelse og bisettelse, og i 
glede; vigsel og dåp. Kom innom om du ønsker å se 
nærmere på kirken.  
 
Bestilling av vigsel og dåp gjøres via nettsiden. 
Begravelsessted avtales vanligvis med kirkekontoret via 
begravelsesbyrået. Gi beskjed dersom du ønsker 
Hunstad kirke.  
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