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MARS OG APRIL I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Fasteaksjonen 2018 
 

  

  

  

 

 

 

 

Velkommen til orgelfestival 

    
Gudstjenester i MARS OG 

APRIL 

Søndag 04.03 kl 11.00 
Gudstjeneste m/dåp 
 

  Søndag 11.03 kl 18.00 
Kveldsmesse 
 
Søndag 18.03 – Ingen 
gudstjeneste i Hunstad 

 
Palmesøndag kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste 
 
Skjærtorsdag og 1. Påskedag 
– Se eget nyhetsbrev 
 
Søndag 08.04 kl 18.00 
Kveldsmesse hvor De utrolige 
medvirker 
 
Søndag 15.04 kl 11.00 
Gudstjeneste m/dåp 
 
Søndag 22.04 kl 11.00 
Gudstjeneste med 
orgelinnvielse 
 
Søndag 29.04 kl 11.00 
Gudstjeneste m/dåp 

 

Tirsdag 20. mars sender Innstranden menighet ut 
konfirmanter og andre til å samle inn penger til rent vann og 
sanitært arbeid i utsatte områder omkring i verden. Vi 
trenger flere bøssebærere, gjerne med bil, så roder litt 
lenger ut i soknet kan dekkes. Men all hjelp tas imot med 
takk!  
 
Hvis du kunne tenke deg å bruke noen veldig viktige timer 
denne tirsdagskvelden på å være bøssebærer, ta kontakt 
med diakon Ingunn!  

 

25-29 april er det orgelfestival i Bodø. Mye av aktiviteten vil 
foregå i Hunstad kirke i forbindelse med nytt orgel. Det vil 
blant annet være innvielseskonsert og publikums 
ønskekonsert. Programmet ligger vedlagt. 
Velkommen! 

Kontakt: 
Diakon 
Ingunn G. 
Kristensen på 
mail ik654@ki
rken.no 
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Snart påskehøytid – Frvillige ønskes! 

 

 

 
 

Vil du bidra med suppe til russen? 

 

 
Års-samlinger i Mars/April 
12 års-samling: 7. mars kl 
1800 - 20.30 i Hunstad kirke 
 
8 års-samling (Tårnagenter): 
10. mars kl 12.00-15.00 i Bodin 
kirke 
 
3 års-samling (Påskesang): 5. 
April kl 17.00 – 19.00 i 
Hunstad kirke 
 
5 års-samling: 14. April kl 
12.00 – 15.00 i Hunstad kirke 
 
Invitasjoner kommer i posten 
til de som er de de ulike 
aldersgruppene! 

 __________________________ 
Faste aktiviteter  

 

  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!  

 
 

I mai har russen en stor russecamp i Mørkvedbukta. Natt til 
1. mai og natt til 17 mai skal vi servere suppe der. Kunne du 
tenke deg å donere en suppepose eller to med blomkål- 
eller tomatsuppe? Posene kan legges i postkassen på 
venstre side av inngangsdøra til kirka eller leveres inne hvis 
kirka er åpen når du kommer! 

Tradisjonen tro feirer vi skjærtorsdagsgudstjeneste med 
påskemåltid Skjærtorsdag kl. 18. På 1. påskedag er det 
påskegudstjeneste kl. 9.30 med hyggelig påskefrokost etter 
gudstjenesten. Vi ønsker oss flere medarbeidere til begge 
dager – noen som vil bake, lage mat, være på kjøkkenet, 
dekke bord og rydde opp – hva og når kan vi avtale ut fra 
det som passer.  
 
Hvis du kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med Maja L. 
Skålvold på ms348@kirken.no eller tlf. 47457507. 
 
Det kommer et eget nyhetsbrev om påskehøytiden I Hunstad 
kirke! 

 

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


