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Gudstjenester i mars  

o Søndag 1. mars 
Kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp    

 

o Søndag 8. mars 
Kl. 18.00. Kveldsmesse 

 

o Søndag 15. mars 
Kl. 11.00. Avslutnings-

gudstjeneste for  

sokneprest Elin Irgens 

 

o Søndag 22. mars 
Kl. 18.00 Ungmesse. Alle aldre er 

velkommen! 

 

o Søndag 29. mars 

Kl. 11.00. Gudstjeneste med dåp 

 

     Vil du eller noen du kjenner     

      motta nyhetsbrev? Trykk her. 

 

 

 

 

 

 

Fasteaksjonen 2020 

Fastetiden er i gang, og dermed er det snart 

fasteaksjon. Tirsdag 31. mars kommer bøssebærerne, 

ta dem godt imot! Pengene går til Kirkens Nødhjelp 

sitt arbeid, og spesielt arbeidet med rent vann. Les 

mer om selve aksjonen her.  

Vi trenger flere bøssebærere, så hvis du har noen 

timer å avse på ettermiddagen 31. mars vil vi gjerne 

ha deg med! Send en melding til diakon Ingunn 

Kristensen på 41499816 om du vil bidra. 

 

 

    

   

       

 

 

  

 

 

MARS I HUNSTAD KIRKE 
 

 

 

 

  

Februar raste avgårde, og til søndag er det 1. 

Mars. Fra og med onsdag 26.02 (askeonsdag) er 

fastetiden som varer frem til påske i gang. 

Kanskje vil du faste fra noe? Les mer om forslag til 

hva og hva fastetid egentlig er her. 

 

 
 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/pamelding/nyhetsbrev/
https://www.fasteaksjonen.no/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/fastetiden-1/
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Årssamlinger i mars 

                     4 år 
 Bli med på 4årrsamling I  

 Hunstad kirke! Vi inviterer deg 

 som er og de andre som blir 4 

 år i 2020 til en hyggelig samling 

 14. mars! Invitasjon kommer I 

 posten til den aktuelle 

 aldersgruppen.  

 

 Les mer og meld på her! 
  

                        5 år 
 Velkommen til en påskesamling 

 for de som er eller blir 5 år i  

 2020. Det blir fortelling om  

 påske, formingsaktivtet, mat og 

 en liten gave.  

 

Les mer og meld på her!  

                   Retreat 

 Tirsdag 10. Mars er det 

 hverdagsretreat i Hunstad, 

 kl. 19.00-21.00. 

 Les om hva retreat er her. 

  

 

 

 

       

       

      

 

 

 

 

 

   

 

                       Avskjed for sokneprest Elin Irgens 

 

Vår kjære Elin skal starte i ny jobb som sykehusprest, og hun har 

sin siste gudstjeneste som sokneprest i Innstranden menighet 15. 

mars kl. 11.00. 

 

Elin har vært knyttet til Innstranden siden 2003, og sokneprest i 

Hunstad kirke siden den kom. Hun har vært veldig viktig i 

oppbygningsfasen av en ny kirke og har vært med å forme den 

menigheten vi har i dag. Vi har mye å takke henne for, og 

håper du vil være med på det denne dagen.  

 

Elin har jobbet mye med barn og musikk, og det vil være synlig i 

denne gudstjenesten. Minising og kantoriet skal være med å 

synge, og etter gudstjenesten blir det god kirkekaffe og 

mulighet til å si noen ord til Elin.  

 

Velkommen! 

 

 

 

 

 Vinterferie uke 10 

På grunn av ferien blir 

det ikke ung@kirka, 

babysang, knøttesang 

eller minising den uken. 

Hunstad kantori øver som 

vanlig på torsdag.  

 

Ungmesse 22. mars  

kl. 18.00 

Velkommen til en 

gudstjeneste av og med 

konfirmanter og de 

andre ungdommene i 

miljøet i Hunstad kirke. 

Det blir bønnevandring, 

dåp og god kirkekaffe. 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/4arsamling2/
https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/5arsamling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/

