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Gudstjenester i august  

o Søndag 4. august kl. 11:00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

 

o Søndag 11. august kl. 10:00 

Gudstjeneste i Hunstad 

kirke 

  

o Søndag 18. august er 

sommerturnusen over, og 

det er igjen gudstjeneste i 

begge kirkene. I Hunstad er 

det kveldsgudstjeneste kl. 

18:00 i samarbeid med 

Nord universitet, som 

studenter inviteres spesielt 

til, men alle er velkommen! 

 

o Søndag 25. august 

Ikke gudstjeneste pga.  

konfirmasjonsgudstjenester 

dagen før. Velkommen til 

konfirmasjonsgudstjeneste 

lørdag 24. august kl. 11.00 

og 13.00 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AUGUST I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 
  August – mellom sommer og høst. Noen er tilbake på jobb  

  og noen er godt i feriemodus enda. Vi gleder oss til å gå i 

  gang med hverdagen igjen, og ser frem til alt som skal skje 

  denne høsten. Vi skal si et trist adjø til to kollegaer, og 

  velkommen til to nye.  

 

  Håper sommeren din har vært fin, om du har reist eller 

  vært hjemme. Velkommen til Hunstad kirke! 

 
 

Oppstart faste aktiviteter 

Ung@kirka: 19. august 

Babysang: 4. september 

Mini Sing: 5. september 

Knøttesang: 5. september 

Familiemiddag: 5. september 

Hunstad kantori: info kommer 
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ÅRSsamling 

   Søndag 8. september inviteres 

   du som er eller blir 6 år i 2019 

   til 6ÅRssamling. Det sendes 

   invitasjon i posten til den 

   aktuelle aldersgruppen.  

 

Åpen kirke i Bodin 

   Fra 21. juni tom. 30. august 

   holder Bodin kirke åpent fra 

   10.00-14.00 hver fredag.  

 

   Åpen kirke er for å gjøre 

   kirkerommet tilgjengelig 

   for stillhet og ettertanke, 

   muligheter for lystenning 

   eller en omvisning. 

 

 

 

 

 

Kirkevalg 8.-9. september 

  Vi minner om at det er   

  kirkevalg til høsten samtidig   

  som kommunevalget. 

  Presentasjon av kandidater 

  kommer på hjemmesiden. Bli  

  gjerne med å stemme frem et  

  nytt menighetsråd i Hunstad 

  kirke! Her kan du lese mer om 

  hvordan du stemmer.  

 

 

Camp Norefjell 

24.-28. juni var vi på Camp 

Norefjell med leirkonfirmantene. 

Takk for en fantastisk tur!  

 

24. august kl. 11.00  og 13.00 

er det klart for deres 

konfirmasjon, og det gleder vi 

oss stort til! 

Avslutning for to gode medarbeidere. 

To medarbeidere slutter i Hunstad kirke i august, Marita 

Elvemo Sivertsen som har vært menighetspedagog i 15 år, og 

Johanne Stafsnes som har vært kantor hos oss i snart 2 år.  

 

Marita vigsles til prest torsdag 22. august kl. 18.00 i Hunstad 

kirke, og det blir også hennes avslutningsgudstjeneste.  

 

Johanne spiller sin siste gudstjeneste søndag 1. september kl. 

18.00.  

 

Velkommen på begge disse gudstjenestene! 

Hverdagsretreat 

Tirsdag 20. august kl. 

19.00-21.00 er 

hverdagsretreaten i 

Hunstad kirke i gang 

igjen. Les mer om retreat 

her. Velkommen! 
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