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SEPTEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Velkommen til et innholdsrikt høstsemester!  
 

 

 

 
 
 
 
 

  

   
 

 MILK-kurs 

 

Gudstjenester i 
SEPTEMBER 

Søndag 02.09 kl 18.00 
Semesteroppstarts-
gudstjeneste i Hunstad 
kirke i samarbeid med 
Nord Universitet 
v/studentprest Svein Valle. 
Alle er velkomne!  
 
Søndag 09.09 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 
Søndag 16.09 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste med 
presentasjon av årets 
konfirmanter 

 
Søndag 23.09 kl 11.00 
Gudstjeneste med 
høsttakkefest og utdeling 
av 6-årsbok 
 
Søndag 30.09 kl 18.00 

  Kveldsgudstjeneste 
 
 

 
   
   

 
 

Høsten er her, og vi i Hunstad kirke ser frem til en innholdsrik 
høst! De faste aktivitetene for barn og unge er alle i gang 
igjen fra første uken i september. Menighetens kor for 
voksne, kantoriet, starter også opp samme uke. Årets nye 
konfirmantkull presenteres 16. september. Velkommen inn i 
kirken, både på gudstjeneste og aktiviteter, eller bare for 
en stille stund! Står skiltet utenfor er noen tilstede, og kirken 
er åpen! Velkommen! 

MILK står for MiniLederKurs, 
og er et lederkurs for 
ungdommer fra 10. klasse og 
oppover. Første kurshelg er 
14-16 september.  
Kurset er et samarbeid 
mellom Den norske kirke og 
KFUK/KFUM. For mer info, se 
hjemmesiden vår! 
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6ÅR-samling 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

  Høsttakkefest 

  Hunstadlotteriet 2018 

 

 
Faste aktiviteter  

 
Alle de faste aktivitetene er 
i gang igjen fra september: 

 
  Babysang 
  Onsdager kl 11. 
  Kontaktperson: Marita  
  Sivertsen, ms868@kirken.no 
  

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

  Sivertsen, ms868@kirken.no 
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21. Felles 
middag, sosialt samvær 
og ulike aktiviteter for 
ungdom fra 8. Klasse og 
oppover.  
Kontaktperson: Ingunn 
Kristiansen, ik654@ 
kirken.no, tlf 96914210 
 
Kantoriet (kor for voksne) 

  Torsdager kl 19-21. Kontakt   
  Johanne Stafsnes,   
   js467@kirken.no, tlf   
  45258677 
  

 
 

 

Alle som er 6 år eller blir det i 
2018  er vel møtt til Hunstad 
kirke søndag 23. september kl. 
09:45, også er det utdeling av 
6ÅRsbok under gudstjenesten. 
Invitasjon kommer i posten til 
aldersgruppen som tilhører 
Bodin og Innstranden 

tegnspråk. Vi oppfordrer 
alle til å ta med en liten 
gave av markens grøde (en 
gulrot fra åkeren, en bunt 
persille fra vinduskarmen, en 
blomst fra hagen, litt bær 
fra skogen, et hjemmebakt 
rundstykke…) til 
gudstjenesten, og håper 
også at noen av 
menighetens lokale bønder 
vil delta. Gavene vil bli delt 
ut til de som er i kirken. 
 

For å kunne fortsette og videreutvikle Hunstad kirkes 
tilbud er vi avhengig av en økonomisk plattform som 
kan sikre kontinuerlig drift fremover. Ett av tiltakene for 
dette er Hunstadlotteriet, som bidrar med et betydelig 
bidrag til dette viktige arbeidet. Årets lotteri har 
salgsstart i midten av september, og som tidligere år er 
det mange flotte premier! Vi håper du vil bidra ved å 
kjøpe eller hjelpe til med å selge lodd! 

23. september inviterer  
vi til gudstjeneste med 
høsttakkefest! 
Gudstjenesten er et 
samarbeid med 
Døvekirken og feires 
på både norsk og  
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