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FEBRUAR I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Karnevalstid og 9års samling 
 

  

  

  

 

 

 

Vil du bli med som frivillig på Gudstjenester på 
sykehjemmet? 

 

Gudstjenester i 
FEBRUAR 

05.02 kl 11.00 
Gudstjeneste  
v/Elin Irgens 
 

  12.02 kl 18.00 
Kveldsgudstjeneste 
v/Gaute Granlund 
 
19.02 kl 11.00 
Karnevalsgudstjeneste 
v/Elin Irgens 

 
26.02 kl 18.00 
Jakobsmesse – en messe 
for folk i bevegelse 
v/Stine Walmsness 
 
 

Psst! Hunstad kirke har 
fått vipps! 

Kollekt, inngangsbiletter og 
gaver kan gjerne vippses 

til nr 75283 

Februar er karnevalstid, og nettopp karneval er tema 
for samlingen som alle 9åringer inviteres til den 18. 
Februar kl 12.00 - 15.00 I Hunstad kirke.  

Samlingen er en del av trosopplæringen I menigheten. 
Alle skal få invitasjon I posten, men har du ikke mottatt 
noe brev, ta kontakt med menighetspedagog Marita 
Sivertsen for info og påmelding (ms868@kirken.no) 

 

Annenhver torsdag holder Hunstad kirke gudstjeneste 
på Mørkved sykehjem. Ønsker du å bli med på en eller 
flere av disse, ta kontakt med daikon Ingunn på mail 
ik564@kirken.no. Det er særlig behov for flere til å slå 
av en prat under kirkekaffen etter gudstjenesten.  
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Opplev Konsert med Ten Sing Norway 

 

 

Ungdom fra 9.klasse og oppover – Bli med på 
Bynatt! 

Vil du gi en gave til kirka vår? 

 

 
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 
 

Vil du motta månedige 
nyhetsbrev? 

Send PÅMELD til hunstad.kirke. 
nyhetsbrev@gmail.com 

 

Ten Sing Norway 
holder konsert I 
Hunstad kirke 

Møt opp; 9 Februar 
kl 19.00 

Inngang 50kr.  

Den 3. Februar samles Ungdom fra 9.klasse og oppover 
til Bynatt I Bodøhallen. For mer info, sjekk ut 
arrangementet på facebook.  

Vil du gi et månedlig bidrag tll kirken, kan du opprette 
et fast trek på ønsket beløp til konto nr 4509 33 44352. 
Gaver over 500 totalt per år, gir rett til skattefradrag. 
For at gaven din skal innberettes til 
skattemyndighetene, send en mail til sm742@kirken.no, 
så registerer han navn, adresse og personnr og 
innberetter så gaven registreres på din selvangivelse.  

Enkeltbidrag er også hjertelilg velkomne. Bruk kontonr 
4509 33 44352 eller vipps til 75283.  
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