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JULI OG AUGUST I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Sommerturnus for Gudstjenester 
 

  

 

 
 
 
 
 

  

   
 

  En smakebit på høstens nyheter; Drop-in dåp! 

 

Gudstjenester i JULI og 
AUGUST 

Søndag 02.07 kl 10.00 
Gudstjeneste Hunstad 
 
Søndag 09.07 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 

 
Søndag 16.07 kl 10.00 
Gudstjeneste i Hunstad 

 
Søndag 23.07 kl 11.00 
Gudstjeneste i Bodin 
 
Søndag 30.07 kl 10.00 
Gudstjeneste i Hunstad 

 
  Søndag 06.08 kl 11.00 
  Gudstjeneste i Bodin 
 
  Søndag 13.08 kl 10.00 
  Gudstjeneste i Hunstad 
 
  Søndag 20.08 kl 11.00 
  Gudstjeneste i Bodin 
 
  Søndag 27.08.kl 11.00 
  Gudstjeneste i Hunstad 
  (sommerturnus avsluttet) 

 

Det feires gudstjeneste gjennom hele sommeren, og 
du er hjertelig velkommen! Vi går inn i en 
sommerturnus med Bodin kirke, hvor det feires 
gudstjeneste annenhver søndag i de to kirkene 
gjennom sommeren. I Bodin kirke er gudstjenesten kl. 
11.00 og i Hunstad kirke er gudstjenesten kl. 10.00. Merk 
tiden!  
  

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. 
Ta kontakt med sokneprest Elin 
Irgens, epost ei643@kirken.no  
hvis du har spørsmål! 
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Åpen dør, Velkommen inn! 

 

     
 

 

  
 
 
 
 
 

  Regnbueflagget i Hunstad kirke 

  6års-samling og Høsttakkefest! Sett av datoen! 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
De faste aktivitetene har nå 

sommerferie, men starter 
opp igjen følgende datoer i 

August: 
 

  Babysang 
  Onsdag 30.08  kl 11 i  
  menighetssalen 
  

Ung@kirka 
Mandag 21.08 kl 15-21 

 
Knøttesang (1-4 år) og 
Minising (4-7 år) 
Torsdag 14. August kl 
17.15. Mulighet for å kjøpe 
middag fra 16.15.  

  __________________________ 

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 

 
 

 

På grunn av ferieavvikling vil 
det varierer fra uke til uke når 
og hvor lenge kirken er oppe. 
Men hvis skiltet står utenfor, 
velkommen inn! 
  
Ansatte og menighetsrådet 
ønsker alle en god sommer! 
 

Regnbuen er et sterkt og 
talende symbol innen kristen 
tro. Regnbueflagget har blitt 
et verdenskjent symbol for 
rettighetene og 
frigjøringskampen for LHBT-
personer (homofile, lesbiske, 
bifile og transpersoner).  
 
Symbolikken om mangfold, 
fellesskap og rettigheter for 
alle uansett kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk og seksuell 
orientering blir synliggjort 
hver gang regnbueflagget 
vises. 
 

10. September skjer det mye i kirken. Døvekirken holder 
gudstjeneste, det er 6-årssamling og vi feier 
Høsttakkefest! Sett av datoen, mer informasjon kommer i 
August! 

Tidligere i år fattet 
menighetsrådet i 
Innstranden et vedtak 
om å gå til 
anskaffelse av et 
regnbueflagg til bruk 
utenfor kirken. 4. Juni 
ble flagget heist for 
første gang! 
 


