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Gudstjenester i sommer  

Søndag 5. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

Søndag 12. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 19. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 26. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 2. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 9. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke 

Søndag 16. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

Søndag 23. august  

Konfirmasjoner i Hunstad 

 

Søndag 30. august kl. 18.00 

Kveldsmesse i Hunstad kirke  

 

 

Vil du eller noen du kjenner 

motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

Vi legger noen krevende og bekymringsfulle måneder bak  

oss. For oss har det handlet mye om å finne en ny måte å  

være kirke på. Vi måtte stenge dørene 13. mars. Å stenge  

dørene til et hus som alltid er åpent, særlig i kriser, var både  

trist og merkerlig, men som alle andre, ville også vi være  

med på den nasjonale dugnaden for å minske smitte.  

 

Nå åpner samfunnet sakte opp igjen, og det gjør også  

kirken. Vi går inn i en sommer hvor mange blir hjemme, og 

ønsker velkommen til Hunstad kirke om tiden skulle  

være der til det. Det er både åpen kirke og gudstjenester 

her gjennom sommeren.  

 

Vi i staben i Hunstad kirke vil ønske deg en god sommer!  

 

 

 SOMMER I HUNSTAD KIRKE 
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Oppstart aktiviteter 

høst 2020 

o Ung@kirka mandag 17. 

August 

   

o Babysang – nytt kurs 

starter onsdag  

2. September  

 

o Familiemiddag, 

knøttesang og minising 

starter igjen torsdag  

10. September 

 Se mer om påmelding, pris 

 og generell info om tiltakene 

 ved å trykke på linkene eller 

 gå inn på:  

 

 www.kirken.no/innstranden  

 

Sommerturnus 

 På sommeren går vi inn i en 

 turnus med Bodin kirke, og 

 har annenhver gudstjeneste 

 her og der.  

 

 Velkommen begge steder! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

Åpen kirke  

Hunstad kirke vil være 

åpen fredager kl. 12-14 

gjennom sommeren. 

Det er åpent for hvile, 

sjelesorg og lystenning.  

 

Konfirmasjoner 

På grunn av Covid-19 

måtte vårens 

gudstjenester utsettes 

til høsten. Sporty og 

Camp Norefjell 

konfirmeres lørdag 22. 

august og WOK 

konfirmeres søndag 

23. august. 

Vi gleder oss, og vil 

samtidig takke 

foresatte og 

konfirmanter for 

tålmodighet og 

endringsvilje! 

Avslutningsgudstjeneste for Elin Irgens 

Vår tidligere sokneprest Elin skulle hatt sin siste gudstjeneste 

15. Mars. Den ble nødvendigvis avlyst, og hennes avslutning 

blir derfor torsdag 3. Sep kl. 18.00 i Hunstad kirke. Minising 

skal synge, det blir band og god kirkekaffe. 

Velkommen til å ta avskjed med Elin! 

Nora Irgens (bilde) har vært 

ansatt i ungdomsarbeidet 

vårt, og til høsten flytter hun 

til Trondheim for å studere. 

Lykke til Nora, du blir savnet! 

Noen av ungdommene i 

midnattsola etter vårens 

siste ung@kirka. 
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