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Gudstjenester i sommer  

Søndag 23. juni kl. 11:00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

Søndag 30. juni kl. 10:00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 07. juli kl. 11:00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 14. juli kl. 10:00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 21. juli kl. 11:00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 28. juli kl. 10:00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke 

Søndag 4. august kl. 11:00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

Søndag 11. august kl. 10:00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

 

 

Vil du eller noen du kjenner 

motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMER I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 
Nå nærmer det seg ferietider for både store og små. De 

faste aktivitetene i Hunstad kirke har pause i sommerferien, 

men 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!  

 

Vi i Innstranden menighet vil ønske dere alle en veldig god 

sommer, og ønske velkommen både til sommerens 

gudstjenester og arbeidet som starter opp igjen til høsten. 

 

 Gudstjenester i juni 

 2. juni kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste 

v/ Reiulf Pedersen 

 9. juni kl. 11.00 Hovedgudstjeneste 

v/ Elin Irgens 

 16. juni kl. 11.00 Hovedgudstjeneste 

v/Reiulf Pedersen 
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Camp Norefjell 

23. juni setter vi oss på toget 

mot Oslo for å dra på Camp 

Norefjell med leir-

konfirmantene. Vi gleder oss 

stort til tur og gode opplever! 

 

ÅRsamlinger 

 7årsamling 5. juni kl.  

17.00-19.00 i Bodin kirke 

Det sendes brev til den 

aktuelle aldersgruppen, og 

du kan lese mer om 

samlingen her. 

 

       Sommerturnus over 
 

Søndag 18. august er 

sommerturnusen over, og det 

er igjen gudstjeneste i begge 

kirkene. I Hunstad er det 

kveldsgudstjeneste kl. 18:00 i 

samarbeid med Nord 

universitet, som studenter 

inviteres spesielt til, men alle 

er velkommen! 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

Friluftsgudstjeneste 

I forbindelse med 7toppstur 

inviterer Innstranden 

menighet til 

friluftsgudstjeneste på 

Hunstadtoppen søndag 2. 

juni kl. 12.00. Velkommen til 

en hyggelig stund på vei fra 

en topp til neste topp! 

Drop-in dåp 

Lørdag 15. juni kl. 12.00-15.00 er du velkommen til drop-in 

dåp i Hunstad kirke. Dåpen er en gave fra Gud. Vi klarer 

kanskje ikke alltid forstå hva som skjer i dåpen, men vi kan ta 

imot og si ja. I dåpen vil to navn nevnes, ditt navn og Guds 

navn. Dere hører sammen. Vi tror dåpen er en fin ting å ha 

med seg i livet, og vil at terskelen for å kunne bli døpt skal 

senkes. Mennesker i alle aldre kan komme innom å bli døpt 

denne dagen. 

 

Les mer her, og velkommen ❤ 

Ung@kirka 

17. juni kl. 14.30-

21.00 har vi 

sommeravslutning 

på ung@kirka! 

Velkommen til alle 

ungdommer fra 8. 

kl og oppover. Les 

mer om ung@kirka 

her. 
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