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FEBRUAR I HUNSTAD KIRKE 
 
 

 

 

Nytt orgel til kirka er snart på plass! 
 
  

  

  

Nå starter fastetiden 

 

Gudstjenester i 
FEBRUAR 

Søndag 04.02 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
 

  Søndag 11.02 kl 18.00 
Kveldsmesse med 
deltakerne fra 9-
årssamling. Vi feirer 
fastelaven og karneval 
 
Søndag 18.02 kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 

 
Søndag 25.02 kl 18.00 
Kveldsmesse 
 
_________________________ 

Kjenner du noen som kan 
ha glede av å få nyhetsbrev 
fra Hunstad kirke, eller vil du 

selv melde deg på? 
Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev@ 
gmail.com 

 
 

I begynnelsen av mars 
kommer orgelbygger med 
nyorgelet til Hunstad kirke. I 
perioden frem til innvielsen i 
april vil det være litt 
unntakstilstand i kirken med 
mye arbeid i kirkerommet. Vi 
ser frem til innvielsen 22.april! 
 

Fastetiden starter askeonsdag (onsdag 14.02) og varer 
frem til påske. I Hunstad kirke starter vi markeringen av 
fastetiden fra og med søndag 11.02. Det blir laget 
bønnestasjoner rundt om i kirken som vil stå fremme 
hele fastetiden, og Fasteaksjonens regnbuebønn viser 
vei inn i fastetiden. Regnbuelysene og ukens bønn blir 
satt frem på sidealteret vårt, sammen med garntråd i 
ukens farge som kan knytes rundt håndleddet eller 
knytes på bønnetreet som står ved siden av. Ved 
fastetidens slutt lyser hele regnbuen, et håpstegn og et 
tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig. 
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9 år i 2018? Velkommen til karnevalsamling 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bli med å synge i Kantoriet 

”La meg være” - Årets konfirmantmusikal 

 

 
Faste aktiviteter for 

barn og unge 
 
  Babysang 
  Onsdager kl 11 i  
  Menighetssalen. 
  Kontaktperson: Marita  
  Sivertsen, 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 
Kontaktperson: Marita  

  Sivertsen, ms868@kirken.no 
  og Elin Irgens, 
  ei643@kirken.no  
 

Ung@kirka 
Mandager kl 15-21. Felles 
middag, sosialt samvær 
og ulike aktiviteter for 
ungdom fra 8. Klasse og 
oppover.  
Kontaktperson: Ingunn 
Grytnes Kristiansen, 
ik654@kirken.no, tlf 
96914210 

 
   
   
   

 
 

 

Krysspresset fra skole, venner, familie, fritidsaktiviteter og 
den globale virkelighet er en rød tråd i forestillingen.  
Publikum får oppleve en sterk forestilling med rundt 50 
engasjerte konfirmanter fra Rønvik, Bodin, Saltstraumen 
og Innstranden menighet på scenen. Konfirmantene er 
med i drama, dans, teknikk, kor og solistgruppe, og har 
jobbet sammen med profesjonelle instruktører i 
forberedelsene. Sett av datoen 4. Mars, Velkommen! 
 

Vi inviterer alle andre 
som fyller 9 år i løpet av 
2018 til karnevalsamling 
med mye artig program 
søndag 11. februar. 
Invitasjonen kommer i 
posten til alle 9åringene 
som tilhører Hunstad og 
Bodin kirke.  
 
Velkommen! 
  
 

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

 

Torsdager kl.19.00-21.30 øver menighetens eget 
Hunstad kantori. Fokus i vår vil være musikk til 
orgelinnvielsen 22.april. Har du lyst til å synge sammen 
med oss? Ta kontakt med kantor Johanne Stafsnes 
på js467@kirken.no. 
  


