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Gudstjenester i sommer 

Søndag 27. juni kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 4. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

Søndag 11. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 18. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 25. juli kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 1. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke 

Søndag 8. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke 

Søndag 15. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Bodin kirke  

 

Søndag 22. august kl. 11.00 

Gudstjeneste i Hunstad kirke  

Søndag 29. august kl. 18.00 

Kveldsmesse i Hunstad kirke 

 

Vil du eller noen du kjenner 

motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

Vi legger 15 måneder med pandemi bak oss, og ser mot  

lysere tider. Det er sommer og midnattsol, og for mange er 

ferien rett rundt hjørnet. Vi vet også at det siste året har  

vært svært krevende og bekymringsfult for mange, og  

vi har fått kjenne på hva det gjør med oss å måtte stenge 

kirkedørene i lang tid. Nå åpnes samfunnet mer opp, og vi  

vil si takk for alt du har gjort det siste året for å holde deg  

selv og andre trygge. Vi klarer det her, sammen!  

 

I dette sommerbrevet kan du lese om hva som skjer i sommer, 

og når aktivitetene starter opp igjen til høsten. Håper vi  

sees da 💙 

 

Vi i staben i Innstranden menighet vil ønske deg en god sommer!  

 

 SOMMER I HUNSTAD KIRKE 

 

 

 

file://///intern.kirkepartner.no/felles/Bodø%20Kirkelige%20Fellesråd/Innstranden/PR%20og%20informasjonsarbeid/Nyhetsbrev/Word/www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://emojiene.com/blatt-hjerte
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Oppstart aktiviteter 

høst 2021 

o Ung@kirka starter 

mandag 30/8 

o Babysang starter nytt kurs 

onsdag 25/8 

o Knøttesang starter 26/8 

og minising starter 2/9 

o Kantori starter 2/9 

 Se mer om påmelding, pris 

 og generell info om tiltakene 

 ved å trykke på linkene. 

 

Sommerturnus 

 På sommeren går vi inn i en 

 turnus med Bodin kirke, og 

 har annenhver gudstjeneste 

 her og der.  

 

 Velkommen begge steder! 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Tine, Beate og Henrik 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

Nye ansatte  

Til høsten ønsker vi tre 

nye ansatte velkommen 

til Hunstad kirke. Tine Fure 

som kapellan, Henrik 

Mathias Bechstrøm som 

organist og Beate 

Amundsen som leder for 

ungdomsarbeidet.  

Ta dem godt imot!  

Konfirmant 2021/2022 

Konfirmantpåmeldingen er åpen for deg som er 

født i 2007. Velkommen til et fint og lærerikt år 

som konfirmant hos oss i Innstranden menighet. 

Påmeldingsfristen er 15/6.  Sjekk #konfirmantene 

på Tiktok for å se glimt av hva konfirmanttiden 

kan være, og se mer info og påmeldinger.  

Utsatte konfirmasjoner 2020/2021 

Også i år ble konfirmasjonene utsatt til høsten. 

Sporty konfirmeres lørdag 11/9 og WOK og 

Tensing konfirmeres søndag 18/9. 

Vi gleder oss, og vil samtidig takke foresatte og 

konfirmanter for tålmodighet og endringsvilje! 

Avskjedsgudstjeneste for 

diakon Ingunn Kristensen 

Vår diakon Ingunn flytter til 

Østlandet, og har sin siste 

gudstjeneste torsdag 17. juni 

kl. 18.00 i Hunstad kirke. 

Gudstjenesten har stor 

ungdomsmedvirkning, og det 

blir god kirkekaffe.  

 

Velkommen! 
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https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hunstad_kantori/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/konfirmant-2020/
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