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MARS I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Gifteplaner? Nå er det åpnet for vigsel for alle! 
 

  

  

  

 

 

 

Ung@kirka drar på tur 

 

Gudstjenester i MARS 

05.03 kl 11.00 
Gudstjeneste  
v/Alexander Lucke 
 

  12.03 kl 18.00 
Konfirmantmusicalen ”La 
meg være...” 
 
19.03 kl 11.00 
Gudstjeneste v/Elin Irgens. 
Temagudstjeneste med 
Stanusalliansen og 
ikonbildene fra Egypt. 

 
26.03 kl 18.00 
Jakobsmesse – en messe 
for folk i bevegelse 
v/Elin Irgens 

 

Hunstad kirke har fått 
vipps! 

Kollekt, inngangsbilletter 
og gaver kan gjerne 
vippses til nr 75283 

Kirkemøtet har vedtatt ny vigselsliturgi (Vigsel 2017) som 
skal kunne brukes av alle. Det er nå åpnet for kirkelig 
vigsel av likekjønnede. 
  
Kirkemøtet har i sitt vedtak gitt prester og kirkelig tilsatte 
mulighet til å reservere seg mot å delta i vigsel av 
likekjønnede. Vi har diskutert dette i staben i Hunstad 
kirke. For oss er det viktig at også likekjønnede som 
ønsker det skal kunne gifte seg i kirken.  
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å gifte seg i 
Hunstad kirke! 

Ung@kirka reiser på tur til Saltstraumen menighetshus fra 
17-18 mars. Det blir en sosial tur med spill, god mat, film, 
lek og sang! Vi skal bare kose oss! 
 
For mer informasjon og påmelding, kontakt diakon 
Ingunn Grytnes Kristensen på mail ik564@kirken.no eller 
tlf 96914210.  
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Vil du gå med bøsse under årets Fasteaksjon? 

 

 

 

Kom å se årets Konfirmantmusical! 

Barn som er 4 år i 2017? Sett av Lørdag 25. Mars! 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 

Babysang 
  Onsdager kl 11 
  Kontakt: Menighets-   
  pedagog Marita, 
  ms868@kirken.no 

 
Knøttesang (1-4 år) og 

Minising (4-7 år) 
Torsdager kl 17.15. 
Mulighet for å kjøpe 
middag fra kl 16.15 
Kontakt: Menighets- 
pedagog Marita, 
ms868@kirken.no 
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21.  
Kontakt: 
Ungdomsarbeider Tirill,  
ts962@kirken.no / Diakon 
Ingunn, ik564@kirken.no 
 

Ønsker du å motta 
månedlige nyhetsbrev? 

Send PÅMELD til 
hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 

 

 

4. april går årets fasteaksjon av stabelen. Hvis noen 
ønsker å være med å gå med bøsser i Innstranden sokn, 
er det veldig velkomment! Vi har et mål om å dekke 
over flere roder enn vi gjorde i fjor! Gjerne noen som kan 
dekke rodene vi trenger bil til. Hold av tirsdag 4. april fra 
kl. 17.30 og utover.  
 
Kontakt diakon Ingunn om du ønsker å være med; mail 
ik564@kirken.no eller tlf 96914210.  
 

Lørdag 25. Mars inviteres alle barn som blir 4 år i 2017 til 
samling i Hunstad Kirke. Samlingen starter kl 12, med lek, 
sang og musikk, fiskedam, forming, utforsking av rommet 
og forberedelse til gudstjeneste.Kl 13 blir det 
Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Etter 
Gudstjenesten blir det Pølsefest. Ta gjerne med hele 
familien! 

PÅMELDING sendes på e-post til menighetspedagog 
Marita E. Sivertsen til ms868@kirken.no innen torsdag 23. 
mars. Skriv navn på 4åringen og antall voksne/barn som 
ellers skal delta (vi trenger antall for å beregne maten). 
Kr 50,- for 4åring + en voksen. Kr 30 for øvrige voksne.  

Søndag 12.03 kl 18.00 fremfører årets 
musicalkonfirmanter musicalen “La meg være…” I 
Hunstad kirke.  

Inngang: Voksne/ungdom: 50kr. Barn tom 7.klasse og 
konfirmanter: Gratis  


