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MAI I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

17. mai i Hunstad kirke 

 

 

 

 

 

   Suppe til  russen 

 

Gudstjenester i MAI 

Søndag 06.05 kl 18.00 

Samtalegudstjeneste med 

sportY og kunst- og kultur 

konfirmantene.   

 

Søndag 13.05 kl 11.00 

Hovedgudstjeneste med 

dåp, og menighetens 

årsmøte.  

 

Søndag 20.05 kl 10.00, 12.00 

og 14.00  

Konfirmasjonsgudstjenester  

 

Søndag 27.05 kl 11.00  

Gudstjeneste med dåp og 

bekreftelse av liturgi for 

katekumenatet. 

____________________________ 

Kjenner du noen som kan 

ha glede av å få nyhetsbrev 

fra Hunstad kirke, eller vil du 

selv melde deg på? 

Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 

gmail.com 

 

 

17. mai kl 18.00 er det feiring i 

Hunstad kirke. Det starter med en 

kort samling i kirkerommet før det 

blir 17.mai sanger, lek, mat, kaker 

og underholdning. Det er gratis å 

delta på arrangementet, 

mulighet til å gi et frivillig bidrag 

for maten. Store og små er 

hjertelig velkommen! 

Hunstad kirke er tilstede hvert 

år på russecampen i 

Mørkvedbukta hvor russ fra 

hele Bodø samles for å feire 

russetiden. Vi bidrar med 

tilstedeværelse og deler ut 

suppe til russen natt til 1. og 17. 

Mai. Dette er et tiltak vi legger 

ned mye ressurser i, og mange 

frivillige stiller opp. Vi gleder oss 

til å være tilstede for russen! 
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Vigselsinspirasjonskveld 

 

 

 

 

 

ÅRsamlinger i Mai 

  Eldres dag  

 

 

Faste aktiviteter for 

barn og unge 

 

  Babysang 

  Onsdager kl 11 i  

  Menighetssalen. 

  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 

Grytnes Kristiansen, 

ik654@kirken.no, tlf 

96914210 

 

  

 

 

 

Vi ønsker alle brudepar sommer 

og høst 2018 velkommen til 

inspirasjonskveld i Bodin kirke, 

Torsdag 3. Mai kl 19.30 – 21.00. 

Les mer på hjemmesiden til 

Bodin menighet! 

 

4ÅRsamling 

Hvis du er 4 år eller blir det i løpet av 2018: Du er vel møtt 

til Hunstad kirke lørdag 05. mai. Hele familien er 

velkommen! Invitasjon kommer i posten til aldersgruppen 

som tilhører Bodin og Innstranden. 

7ÅRsamling 

Hvis du er 7 år eller blir det i løpet av 2018: Du er vel møtt 

til Bodin kirke torsdag 24. mai. Hele familien er 

velkommen! Invitasjon kommer i posten til aldersgruppen 

som tilhører Bodin og Innstranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. mai arrangeres Eldres 

dag i Hunstad kirke kl. 11:00. 

Mørkved sykehjem inviteres, 

og vi feirer gudstjeneste og 

deler kirkekaffe sammen.  

 

Gudstjenesten er åpen for 

alle! 
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