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APRIL I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Ungdommens kirketing 21.-23. April 
 

  

  

  

 

 

 

3 års samling - Påskesang 

 

Gudstjenester i APRIL 

Søndag 02.04 kl 11.00 
Gudstjeneste  
v/Marita Sivertsen og Maja 
Skålvold. Kallelsens liturgi. 
Konfirmanter medvirker 
 

  Palmesøndag kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste v/Maja 
Skålvold 
 
Skjærtorsdag kl 18.00 
Gudstjeneste v/Elin Irgens  

 
1. Påskedag kl 09.30 
Ottesang v/Elin Irgens 
 
Søndag 23.04 kl 11 
Gudstjeneste v/Maja 
Skålvold og deltakere på 
ungdommens kirketing 
 
Søndag 30.04 kl 11.00 
Gudstjeneste v/Maja 
Skålvold. Konfirmanter 
medvirker 

 

21-23. April ønskes unge mellom 15 og 30 år velkommen til 
Ungdommens kirketing. Det er Sør-Hålogaland ungdomsråd som 
arrangerer, og helgen holdes i Hunstad kirke. Det blir rikelig tid til 
både meningsytringer og mellommenneskelige møter. Helga byr 
også på opplevelser for både sangstemmen og smilemusklene, 
og vår biskop Ann Helen skal delta. Hver menighet kan sende to 
unge delegater med stemmerett, i tillegg også observatører. 
Organisasjoner kan også være representert. Vi håper på stor og 
entusiastisk deltakelse, og om du ikke selv kan, så foreslå for dine 
unge venner! Snakk med en av de som jobber i din menighet 
hvis du vil være med! Påmelding og mer info via Sør-Hålogaland 
bispedømmes hjemmeside. 

Vi feirer påsketiden med påskesangsamling for barn og voksne i 
kirken. Det blir glad sang og musikk med rytmer og bevegelse. 
Barn med tilhørighet til Bodin og Hunstad kirke som som fyller tre 
år i 2017 er spesielt invitert, men samlingen er åpen for alle – så ta 
gjerne med søsken og venner! Det starter med pølsefest kl. 17.00, 
og påmelding må skje innen kl. 12.00 samme dag (20/4) til 
menighetspedagog Marita Sivertsen på ms868@kirken.no (tlf. 
48895336). 
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Påskehøytid i Hunstad kirke 

 

 
 

 
 

Vil du være med å lage suppe til russen? 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
  Babysang 
  Onsdager kl 11 
 

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

 
Ung@kirka 
Mandager kl 15-21.  

 
  NB: De faste aktivitetene   
  har påskeferie i stille uke 
  og helligdagene i påsken!  
 
  __________________________ 

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 
 
 

 

I mai har russen en stor russecamp i Mørkvedbukta. Natt til 1. mai 
og natt til 17 mai skal vi servere suppe der. Om noen kunne tenke 
seg å være med som frivillig på dette, ta kontakt med diakon 
Ingunn Grytnes Kristensen på e-post: ik654@kirken.no 

 

Det nærmer seg påske, og vi feirer påskehøytid i Hunstad kirke. Vi 
håper du kommer!  

Palmesøndag er det kveldsmesse kl 18.00 ved Maja Skålvold 

Skjærtorsdag holdes tradisjonen tro felles kveldsmåltid og 
gudstjeneste fra kl 18.00-20.00 

1. Påskedag starter vi med Ottesang kl 09.30. Vi starter ute med å 
tenne det nye påskelyset, tar det med inn i kirken, og fyller den 
med lys. Korset laget av juletreet, som har stått nakent og dødt i 
kirken i fastetiden, får liv når vi pynter det med påskeliljer. Etter 
ottesangen blir det felles påskefrokost for alle fremmøtte.  

Hunstad kirke har Vipps! Kollekt, inngangsbilletter og gaver 
kan gjerne vippses til nr 75283 

 


