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Gudstjenester i mai 

05.05 kl. 18.00 

Samtalegudstjeneste v/ 

SportYkonfirmantene 

 
12.05 kl. 11.00 

Hovedgudstjeneste med 

dåp. Tidligere kantor i 

Innstranden menighet  

Tim Stern takkes av.  

 
19.05 kl. 11.00 

Hovedgudstjeneste  

v/ Reiulf Pedersen 

    
26.05  

Ikke gudstjeneste pga. 

konfirmasjonsgudstjeneste 

25.05. Menigheten inviteres til  

Bodin kirke kl. 11.00. 
 

Hverdagsretreat 

Tirsdag 14. mai kl. 19-21 er 

det hverdagsretreat i 

Hunstad kirke. Les mer under 

«voksne» på hjemmesiden. 

 

 

Vil du eller noen du kjenner 

motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MAI I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 
I morgen er det 1. mai, og i Hunstad kirke er mai en travel måned 

med samtalegudstjenester, konfirmasjoner, leir- og 

sommerforberedelser, 17. maifeiring, årssamlinger og suppe til 

russen.  

Les hva du kan være med på denne måneden i Hunstad kirke,  

og hjertelig velkommen innom! 

 
 

Konfirmasjoner 

25. mai konfirmeres  

matkonfirmantene kl. 11.00  

dansekonfirmantene kl. 13.00.  

 

01. juni konfirmeres  

SportY 1 kl. 11.00 og  

SportY 2 kl. 13.00. 

 

Vi gratulerer så mye med dagen,  

og takker for gode samtaler og  

fine, morsomme og ekte øyeblikk  

gjennom konfirmasjonstiden! 

 

www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/


   

Besøk oss på www.kirken.no/innstranden  Side 2 av 2 

   

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suppe til russen 
 

Natt til 1. og 17. mai er 

Hunstad kirke tilstede i 

russecampen i Mørkvedbukta 

med varm suppe og 

bålpanne.  

 

Orgelkonsert 

Tidligere kantor i Innstranden 

menighet, Tim Stern, kommer 

på besøk 12. mai for å holde 

orgelkonsert. Det er et år siden 

orgelet ble innvidd, og vi er 

klare til 1årsfeiring! 

Velkommen kl.18.00. Gratis 

inngang, kollekt ved utgang. 

 

   ÅRsamlinger i Hunstad kirke 

 3årsamling med 

påskesang torsdag 2. 

mai kl. 17-18.30 

 13årsfest mandag 27. 

mai kl. 18-21 

 7årsamling onsdag 5. 

juni kl. 17-19 

Det sendes brev til de aktuelle 

aldersgruppene, og du kan 

lese mer om samlingene på 

hjemmesiden vår.  

 

Velkommen! 

 

 

 

 

Friluftsgudstjeneste 

I forbindelse med 7toppstur 

inviterer Innstranden menighet 

til friluftsgudstjeneste på 

Hunstadtoppen søndag 2. juni 

kl. 10.00. Velkommen til en 

hyggelig stund på vei fra en 

topp til neste topp. 

17. mai for alle 

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, og 

mulighet til å gi et 

frivillig bidrag for 

maten. Store og små er 

hjertelig velkommen! 

Hunstad kantori  

på sykehjemmet 

Kantoriet inviterer til en 

liten vårkonsert på 

Mørkved sykehjem 

torsdag 9. mai kl.17.30. 

Her blir mulighet for 

allsang og ønskesalmer. 

Velkommen til alle! 

Uro i kirka 

Vi vil ha deg med til å TENKE, 

KJENNE på uro, 

fabulere om det du 

TENKER på, TVILER på, 

TROR på. 

Så vil vi prate om dette i kirka, 

i en samtale. En dialog der du 

selv kjenner konklusjonene. 

Har du noen ideer om 

hvordan? 

Ta kontakt med kapellan 

Reiulf Pedersen på 458 08 594 

eller rp867@kirken.no 

www.kirken.no/innstranden

