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SEPTEMBER I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Hunstadlotteriet 2017 – Salgsstart! 
 

  

 

 
 
 
 
 

  

   
 

 Velkommen til Drop-in dåp! 

 

Gudstjenester i 
SEPTEMBER 

Søndag 03.09 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste v/ Elin 
Irgens 
 
Søndag 10.09 kl 11.00 
Gudstjeneste ved Maja 
Skålvold. Utdeling av 6-
årsbok. Døvekirken deltar 
og vi feirer Høsttakkefest.  

 
Søndag 17.09 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste v/ 
Maja Skålvold. Årets 
konfirmanter presenteres 

 
Søndag 24.09 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
v/Elin Irgens 
 
Søndag 01.10 kl 18.00 
Opplev en helt særegen 
gudstjeneste med 
Jakobsmesse denne 
søndagskvelden.   
 

 

Høstens menighetslotteri har salgsstart 18. September. 
Det er også i år mange flotte premier, og vi håper 
mange vil støtte kirka arbeid ved å kjøpe lodd! 
 
Om du kan tenke deg å bidra med salg av et loddark 
eller to, kan loddark hentes i kirka fra lørdag 16. 
september  

16. september fra kl. 11.00-15.00 
arrangeres det drop-in dåp  for 
første gang i Hunstad kirke! 
Dåpen er en fin ting å ha med i 
livet, og vil at terskelen for å 
kunne døpes skal senkes. Drop in 
dåp er for mennesker i alle aldre. 
Les mer på kirkens hjemmeside, 
og ta kontakt med sokneprest 
Elin Irgens, ei643@kirken.no,   
hvis du har spørsmål! 
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Høst og tid for aktiviteter 

 

     
 

 

  
 
 
 
 
 

  6 års-samling og høsttakkefest 10. september 

  MILK -  Lederkurs for ungdom 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
De faste aktivitetene starter 
opp igjen til sine faste tider 

 
  Babysang 
  Hver Onsdag kl 11 i  
  menighetssalen 
  

Ung@kirka 
Hver Mandag fra kl 15-21 

 
Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Hver Torsdag fra kl 17.15. 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra 16.15. 
Oppstart høstsemesteret 
Torsdag 14.09.  

  __________________________ 

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 

 
 

 

Høsten er her, og kirken er 
åpen stort sett hver dag. 
Velkommen inn! De faste 
aktivitetene for barn og unge 
starter opp igjen, se info i 
sidestolpen for tidspunkter. Mer 
info finnes også på 
hjemmesiden til kirken.   

I gudstjenesten denne 
dagen feirer vi også 
Høsttakkefest, og markerer 
vår takknemlighet overofr 
skaperverket. Vi inviterer alle 
til å ta med noe man selv 
har høstet. Det kan være 
bæ fra fjellet, blomster fra 
hagen, selvhogget ved, 
egendyrkede poteter eller 
lignende. 
 
Døvekirken deltar også i 
gudstjenesten denne 
dagen.  
 

MILK står for Mini-Leder-Kurs, og er for ungdom fra 10. 
Klasse og oppover. Kurset arrangeres av menighetene i 
Bodø og KFUK-KFUM. Les mer på w 

Alle som fyller 6 år i 
2017 er velkommen til 
samling denne 
dagen. Vi begynner 
med lek og aktiviteter 
kl 09.45, og alle får 6-
års bok i 
gudstjenesten som 
starter kl 11.  
 


