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Gudstjenester i april 

07.04 kl. 11.00 

Hovedgudstjeneste med 

dåp v/Reiulf Pedersen 

 

14.04 kl. 18.00 

Kveldsgudstjeneste  

v/Elin Irgens 

 

18.04 kl. 18.00 

Skjærtorsdagsgudstjeneste 

    

  21.04 kl. 09.30 

  Ottesang 1. påskedag 

 

  28.04 kl. 18.00 

Hovedgudstjeneste med 

dåp v/Reiulf Pedersen 

 

   

 

 

Vil du eller noen du kjenner 

motta nyhetsbrev? 

 

Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

APRIL I HUNSTAD KIRKE 

 

 
 

 
Velkommen april og ønske om vår!  

 

Det nærmer seg påske, og vi håper du tar turen innom 

kirka på en av påskegudstjenestene. Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 2019 er også rett rundt hjørnet, og vi er  

godt i gang med forberedelsene. 

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

og hjertelig velkommen innom! 

 
 

En aften med Maria Arredondo 

og Torstein Sødal 

Søndag 7. april kl. 19.00 er du 

velkommen på konsert i Hunstad 

kirke! Maria Arredondo og 

Torstein Sødal har med seg Bodø 

Gospel Blend, og dette gleder vi 

oss til! Billetter kjøpes på 

ticketmaster.no 
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Lørdagsretreat 
Lørdag 27. april er det retreat i 

Bodin kirke kl. 12.00-16.00. 

 

Salmekveld 

Torsdag 4. april er du invitert til 

salmekveld med Hunstad 

kantori. Gratis. Du kan både 

være med på sanger med 

kantoriet, og en bolk med 

ønskesalmer fra forsamlingen. 

           

ÅRsamlinger 
 5ÅRsamling 6. april 

 12ÅRssamling 10. april  

 3ÅRsamling med 

påskesang 2. mai 

Det sendes brev til de aktuelle 

aldersgruppene, og du kan 

lese mer om samlingene på 

hjemmesiden vår. 

           

 

Ungdomskursets konsert 

Under Bodø Internasjonale 

orgelfestival skal 

ungdomskurset ha konsert i 

Hunstad kirke. Velkommen 

lørdag 27. april kl. 17.00. 

 

 

Påskens gudstjenester 

Palmesøndag 14.04 kl. 18.00 

En gudstjeneste der vi gir rom for stillheten i form av 

tekstmeditasjon, vandring i labyrint eller på påskeduken i løpet 

av gudstjenesten. 
 

Skjærtorsdag 18.04 kl. 18.00 

Vi feirer gudstjeneste sittende rundt dekkede bord og spiser et 

godt måltid sammen, slik Jesus og disiplene gjorde, underveis i 

gudstjenesten. 

1. påskedag 21.04 kl. 09.30 

Ottesang der vi tenner påske-lyset, pynter korstreet og feirer 

oppstandelsen. Tre barn skal døpes. Kakao, boller og 

påskeegg etter gudstjenesten. 

 

Fasteaksjonen 2019 

7.- 9. april er det Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon, og i Bodø sendes 

konfirmanter og andre ut tirsdag 9. april. 

Pengene som samles inn går blant 

annet til rent vann i utsatte områder i 

verden, for vi vet at rent vann redder liv. 

 

Ta godt imot bøssebærerne når de 

kommer tirsdag 9. april!  

 

Suppe til russen 

Også i år skal Hunstad kirke 

være tilstede på russecampen 

i Mørkvedbukta med gratis 

suppe og tilstedeværelse natt 

til 1. og 17. mai. I fjor serverte vi 

ca. 300 liter suppe. Hvis du har 

mulighet, ønsker vi oss noen 

suppeposer (tomat/blomkål)  

Kirkevalget 

Det er kirkevalg (8.) og 

9. september 2019. Det 

er fremdeles mulig å 

stille til valg, hvis du 

ønsker å være med på 

å skape framtidas kirke!  

Ta gjerne kontakt med 

sokneprest Elin Irgens 

på tlf. 488 95 333. 

 


