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Gudstjenester i september  

o Søndag 6. september 

Kl. 11.00. Gudstjeneste med 

Reiulf Pedersen.  

 

o Søndag 13. september 

Kl. 17.00. Det er 6årssamling 

denne dagen, og 6årsboken 

`Tre i et tre` deles ut. 

Gudstjenesten er kl. 17.00 

denne dagen.  

 

o Søndag 20. september 

Kl. 11.00. Gudstjeneste med 

døvekirken. Bernt Aanonsen 

er liturg. 

 

o Søndag 27. september 

Kl. 18.00. Vigslings-

gudstjeneste av kantor 

Andrey Mirgorodskiy.  

 

 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 

Ukene går fort, og vi syns sommerferien var slutt i går. 

Men i dag er det 1. september, så det er bare å holde 

seg fast. Høsten er her!   

 
 

Oppstart faste aktiviteter 

Babysang: 9. september 

Minising: oppstart snart, mer info 

kommer  

Knøttesang: oppstart snart, mer 

info kommer 

Familiemiddag: oppstart samtidig 

som minising og knøttesang 

Hunstad kantori: er allerede i 

gang, og ønsker nye sangere.  

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/babysang/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/minising/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/knottesang/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/familiemiddag/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hunstad_kantori/
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ÅRSsamlinger  

6ÅRsamling  

Søndag 6. september er det 

Førsteklasses samling for 

6åringer. Link til mer info og 

påmelding her.  

 

 12ÅRssamling 

 Tirsdag 22.september er det   

 høstjevndøgn. Det begynner   

 å bli mørkere om kvelden. Vi  

 ønsker å invitere deg som er   

 12 år eller går i 7. klasse til en  

 spennende samling ute kl.  

 18:30-20:30. Les mer her.  

 

 7ÅRssamling 

 Lørdag 26. september kl. 

12.00-14.00 inviterer vi familier  

 til en høstsamling ved Bodin  

 kirke. Det blir aktiviteter både  

 ute og inne. Les mer her.  

Hverdagsretreat 

Tirsdag 1. september  

kl. 19.00-21.00 er det  

hverdagsretreaten i 

Hunstad kirke igjen.  

Les mer om retreat her. 

Velkommen! 

 

Familiemiddag 

Familiemiddag er et tilbud til 

familier som skal ha Vi håper å 

starte opp med 

familiemiddag igjen i løpet av 

høsten.  

 

Vigsling av kantor Andrey Mirgorodskiy 

Andrey, som har jobbet hos oss siden 

mars 2020, skal vigsles til kantor søndag 

27. september 2020. Det vil skjer i en 

høytidelig kveldsmesse kl. 18.00 og 

medvirkende vil være: 

 

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 

Prost Elin Vangen 

Sokneprest Reiulf Pedersen 

Kantor Marit Nergaard spiller 

 

Kantoriet og Con Brio deltar.  

 

Velkommen til å feire Andrey med oss! 

 

Avslutningsgudstjeneste for Elin 

Etter nesten 17 år i Innstranden og de siste drøye seks årene godt 

installert i Hunstad kirke takker Elin for seg, og har fått ny jobb som 

sykehusprest. I den anledning inviteres dere til en (koronaforsinket) 

avskjedsgudstjeneste i «hennes ånd», med påfølgende kirkekaffe. 

Her er det mulighet for å si noe hvis noen har lyst. 

MiniSing, Kantoriet og band er medvirkende i denne 

kveldsgudstjenesten.  

Gudstjenesten starter kl. 17:30 torsdag 3. september. Velkommen! 

Covid-19 restriksjoner 

Det er fremdeles restriksjoner og 

anbefalinger knyttet til smittespredning i 

samfunnet, og dermed også i kirken. Det er 

maks 200 deltakere på arrangementer, 

terskelen for å melde seg syk er lav, og det 

må sprites hender og holdes minst 1 meter 

avstand.  Takk for at du hjelper oss med å 

overholde dette når du er i Hunstad kirke.  

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/6arsamling/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/12arsamling2/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/7arsamling/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/

