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SOMMER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Sommerturnus 
 

   

 

 

   Sommerferie for faste aktiviteter 

 

Gudstjenester  

JUNI 
 

Søndag 04.06  
Ingen gudstjeneste 
 
Søndag 10.06 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 
Søndag 17.06 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 

(Sommerturnus start) 
 

Søndag 24.06 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 
 

JULI 
 

Søndag 01.07 kl 10.00  
Gudstjeneste i Hunstad 
 
Søndag 08.07 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 
 
Søndag 15.07 kl 10.00 
Gudstjeneste i Hunstad 
 
 

Det feires gudstjeneste gjennom 
hele sommeren, og du er 
hjertelig velkommen! Vi går inn i 
en sommerturnus med Bodin 
kirke, hvor det feires 
gudstjeneste annenhver søndag 
i de to kirkene gjennom 
sommeren. I Bodin kirke er 
gudstjenesten kl. 11.00 og i 
Hunstad kirke er gudstjenesten kl. 
10.00. Merk tiden! 

De faste aktivitetene i 
Hunstad kirke tar  
sommerferie. Siste gang 
før sommeren er 
 
Knøttesang: Torsdag 31.05 
Ung@kirka: Mandag 18.06 
Babysang: Onsdag 20.06 
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13ÅRsfest 

 

 

 
 
 

Gratulerer til konfirmantene 

  Åpen dør 

 
Søndag 22.07 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 

 
Søndag 29.07 kl 10.00 
Gudstjeneste i Hunstad 
 

AUGUST 
 

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

 
Søndag 19.08 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 
 

(Sommerturnus slutt) 
 
Søndag 24.08 kl 11.00 
Gudstjeneste i Hunstad 
 

 
__________________________ 

 
Vil du eller noen du 

kjenner motta nyhetsbrev? 
Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 
gmail.com 

 
___________________________ 

 
Visste du at Hunstad kirke 

har Vipps? 
Kollekt, gaver og 

inngangsbiletter kan 
gjerne vippses til nr 75283 

 

 

Begynner du på ungdomsskolen 
til høsten?  

Fredag 15. juni er det klart for 
årets 13ÅRsfest!  
Hold av datoen, invitasjon 
kommer i posten! 

 

Vi i Hunstad kirke vil gratulere SportY og Kunst og film 
konfirmantene som ble konfirmert søndag 20. mai. Takk for 
gode samtaler og fine, morsomme og ekte øyeblikk 
gjennom konfirmasjonstiden! 
 

 
 
 
 
 

 

På grunn av ferieavvikling vil 
det variere når og hvor 
mange som er tilstede på 
jobb i Hunstad kirke i 
sommer, men som alltid; 
 

Står skiltet utenfor - kom 
gjerne inn! 
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