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MAI I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

17. mai I Hunstad kirke 
 

  

 

 

 

  Tilstede for russen 

 

Gudstjenester i MAI 

Søndag 07.05 kl 18.00 
Jakobsmesse v/Elin Irgens. 
Dette blir vårens siste 
jakobsmesse, så benytt 
anledningen til å få med 
deg denne sterke og 
vakre gudstjenesten.  
 

  Søndag 14.05 kl 11.00 
Gudstjeneste v/Maja 
Skålvold. Dåp, 
konfirmasjon og 
dåpsbekreftelse for 
voksenkatekumenatet.  
 
Lørdag 20.05 kl 10.30 og 
13.00 
Konfirmasjonsgudstjenester 
 
Søndag 21.05 kl 11.00 
Gudstjeneste for Hunstad 
og Bodin i Bodin kirke 
v/Jan I Vorren 

 
Søndag 28.05 kl 11.00 
Gudstjeneste v/Elin Irgens 

 

17. mai kl 18.00 er det feiring i 
Hunstad kirke. Det blir 17.mai 
sanger, lek, mat, kaker og 
underholdning. Det er gratis å 
delta på arrangementet, 
mulighet til å gi et frivillig bidrag 
for maten. Velkommen! 

Hunstad kirke er tilstede på russcampen i 
Mørkvedbukta natt til 1. Og 17. Mai. Vi bidrar med 
tilstedeværelse og deler ut suppe til russen.  

 
Hunstad kirke har Vipps! Kollekt, inngangsbilletter 

og gaver kan gjerne vippses til nr 75283 
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Vårfest for hele familien 11.Mai 

 

 

 

  Konfirmasjoner 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
  Babysang 
  Onsdager kl 11 
 

Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Torsdager kl 17.15. 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra kl 16.15.  

 
Ung@kirka 
Mandager kl 15-21.  

 
  Semesteravslutning 
  Minising og knøttesang har  
  semesteravslutning 11.mai,  
  men babysang og 
  ung@kirka fortsetter til 
  midten av juni.  
  __________________________ 

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 

 
 

 

20. mai kl 10.30 – SportY 1 
20.mai kl 13.00 – Sporty 2 
04. Juni kl 10.30 – Filmkonfirmantene 
04. Juni kl 13.00 - Musikalkonfirmanter 

 

Torsdag 11.Mai ønsker vi velkommen til vårfest i Hunstad 
kirke. Hele familien er invitert!  
 
Vi starter med pølsefest fra kl 16.15, så kom gjerne rett fra 
jobb/barnehage/skole. Kl 17.15 blir det litt underholdning fra 
barna i minising og knøttesang, før vi avslutter med frukt, 
kaffe, saft og litt godt i menighetssalen. Dette blir også 
semesteravslutningen for minising og knøttesang.  
 
For at vi skal kunne beregne mat nok, er det fint om dere 
sender en sms til 99541104 eller skriver på arrangementet på 
facebook hvor mange som kommer.  
 
Pris (inkludert mat/frukt/godt): 60 for voksen/20 for barn eller 
Familie 150,-. Vi har vipps! 

 

Har du barn som er 7 eller 13 år I 2017?  
6. Juni er det samling for alle 7åringer, og den 13. Juni 
inviteres 13 åringene til sommerfest. Mer info kommer! 

 


