
   

  Side 1 av 2 
   

 

 

OKTOBER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Vellykket drop-in dåp 
 
  

  

 

2 år i 2017? Velkommen til 2-års samling 

 

Gudstjenester i 
OKTOBER 

Søndag 01.10 kl 18.00 
Jakobsmesse 
 

  Søndag 08.10 kl 11.00 
Gudstjeneste v/Elin Irgens 
 
Søndag 15.10 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste v/Maja 
Skålvold 

 
Søndag 22.10 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
v/Maja Skålvold 
 
Søndag 29.10 kl 18.00 
Ung Messe 
_________________________ 

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 

 

Lørdag 16, September ble det 
for første gang arrangert 
drop-in dåp i Hunstad kirke. 
Det var en flott dag, og fire 
stykker ble døpt.  
 
Vi håper at kirka i Bodø kan 
arrangere drop-in dåp igjen 
ved en annen anledning. 
 

Tirsdag 10. oktober kl 17.30 er det tid for 2ÅRsamling i 
Bodin Kirke. Arrangementet for alle 2åringer som sogner 
til Hunstad eller Bodin kirke. Samlingen varer ca 1 time.  
 
Påmelding til Marita E. Sivertsen 
på ms868@kirken.no innen kl 12:00 samme tirsdag som 
samlingen. Det sendes ut brev til medlemmer og 
«tilhørende», og det kommer mer informasjon på 
hjemmesiden vår og på Facebook.   
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Årets konfirmanter 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Velkommen til Ung messe 

Katekumenatet 

 

 
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 
  og Elin Irgens, 
  ei643@kirken.no  

 
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21. Felles 
middag og sosialt 
samvær.  
Kontaktperson: Ingunn 
Grytnes Kristiansen, 
ik654@kirken.no, tlf 
96914210 

 
   
   
   

 
 

 

Veien er et katekumenat for voksne som søker 
fordypning i kristen tro. Vi ønsker å starte opp en ny 
samtalegruppe denne høsten.  
 
Les mer om katekumenatet under «voksne» 
på www.kirken.no/innstranden, og ta kontakt om du 
ønsker å være med. 
 

Nå er årets konfirmanter i 
gang i Hunstad kirke. De 
er delt i tre grupper, 
Spekterkonfirmanter, 
Kunst- og film 
konfirmanter og 
Sportykonfirmanter. Vi 
har et tre bak i kirken 
hvor navnene deres er 
skrevet på et blad. Ta 
dem gjerne med i bønn 
og tanker gjennom året. 
Vi gleder oss til å bli 
bedre kjent med dem!  
 

Hunstad kirke har Vipps! Kollekt, inngangsbilletter og gaver 
kan gjerne vippses til nr 75283 

 

Ung messe er en kveldsgudstjeneste hvor 
ungdommer er med på planlegging og 
gjennomføring. Denne dagen feirer vi også 
reformasjonsjubileet, og det vil  også sette sitt preg 
på gudstjenesten.  
 


