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JUNI I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Smak av retreat 
 

  

 

 

 

  Konfirmasjonstiden fortsetter i Hunstad kirke 

 

Gudstjenester i JUNI 

Søndag 04.06 kl 10.30 og 
13.00  
Konfirmasjonsgudstjeneste 
for Filmkonfirmanter  og 
Musikalkonfirmanter  
 
Mandag 05.06 kl 11.00 
Økumenisk 
fellesgudstjeneste i  
Bodin Kirke 

 
Søndag 11.06 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 

 
Søndag 18.06 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 
Søndag 25.06 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin kirke 
 

Sommerturnus 
F.o.m 25.06 holdes det 
felles gudstjenester for 

Hunstad og Bodin, 
annenhver gang i de to 

kirkene. 
 

10-11. juni blir det arrangert 
retreathelg i samarbeid med 
Areopagos i Hunstad kirke.  
 
Det er mulig å delta på hele 
eller deler av helgen. Mer 
informasjon kommer på 
Facebook og hjemmesiden til 
kirka.  

Gratulerer til Film- og musikalkonfirmantene som 
konfirmeres Søndag 04.06.  

23.-28 Juni reiser spekterkonfirmantene i Hunstad og 
Bodin, og Bodø Ten-sing på Spekterfestivalen på 
Kalvøya i Bærum. Vi ønsker dem god tur! 
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7-års samling og sommerfest for 13-åringer 

 

     
 

 
 

  Hunstad kirke – i sorg og glede 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
  Babysang 
  Onsdager kl 11 i  
  menighetssalen 
  Siste gang før sommeren    
  blir 14. Juni.  
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21 
Siste gang før sommeren 
blir 19. Juni. Kirka er åpen 
15-21 som vanlig. 
Velkommen! 

 
Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Har tatt sommerferie. Vi 
ses til høsten! 

  __________________________ 

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 

 
 

 

Hunstad kirke egner seg godt til alle typer kirkelige 
handlinger både i sorg; begravelse og bisettelse og i 
glede; vigsel og dåp. 
 
Velkommen innom for en prat hvis du ønsker å se 
nærmere på kirken. Bestilling av vigsel og dåp gjøres 
via nettsiden. 
 
Begravelsessted avtales vanligvis med kirkekontoret 
gjennom begravelsesbyrået. Meld fra om det hvis du 
ønsker Hunstad kirke.  

 

 

Begynner du på ungdomsskolen til 
høsten? 
Fredag 16. Juni er det klart for årets 
13-årsfest. Hold av datoen, 
invitasjon kommer I posten! 

Hunstad kirke har Vipps! Kollekt, inngangsbilletter og 
gaver kan gjerne vippses til nr 75283 

 

7 år I 2017?  
Tirsdag 6. Juni kl 17-20 er det 
samling for alle 7 åringer i 
Bodin kirke. Vi feirer at kirka 
har bursdag! Invitasjon med 
mer info og påmelding 
kommer i posten.  

 


