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Gudstjenester i mars 

03.03 kl. 18.00 

Salmegudstjeneste v/Reiulf 

Pedersen  

 

10.03 kl. 11.00 

Hovedgudstjeneste med 

dåp v/Reiulf Pedersen 

 

17.03 kl. 18.00 

Jakobmesse v/Elin Irgens, 

Johanne Stafsnes og 

husbandet  

    

  24.03 kl. 11.00 

  Hovedgudstjeneste med  

  dåp v/Elin Irgens 

 

  31.03 kl. 18.00 

Gudstjeneste med  

dansekonfirmanter v/Reiulf 

Pedersen 

 

 

   

Vil du eller noen du 

kjenner motta nyhetsbrev? 
 

Send PÅMELD til 

hunstad.kirke.nyhetsbrev 

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS I HUNSTAD KIRKE 

 

 
Velkommen mars! 6. mars er det askeonsdag, og vi går dermed 

inn i den kristne fastetiden som strekker seg over de nesten sju 

ukene mellom fastelavn og påske. Mens de gule posene med 

påskegodt dukker opp i norske butikkhyller, faster mange kristne 

over hele verden i førti dager og bruker mer tid til bønn enn ellers.  

 

Les mer om fastetiden, og forslag til fasteforsetter på 

hjemmesiden vår.   

 
 

Kirkevalget 

Det er kirkevalg (8.) og 9. 

september 2019. Kanskje skal 

du stille til valg? Du er invitert 

til å være med på å skape 

framtidas kirke! Det er din 

kirke. Les mer på hjemmesiden 

vår og les 10 gode grunner til 

å være med i menighetsrådet 

her.  

  Salmekveld på Mørkved sykehjem 

 

28. mars gjester Hunstad kantori Mørkved sykehjem med 

en salmekveld. Det blir mulighet for allsang. Det starter 

17:30, og du er hjertelig velkommen om du vil ta turen! 

 

http://www.kirken.no/innstranden
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/ti-gode-grunner-til-a-vare-med-i-menighetsradet/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/ti-gode-grunner-til-a-vare-med-i-menighetsradet/
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Vinterferie  

Vi tar pause fra de faste 

musikkaktivitetene i ferien. 

Babysang, knøttesang, Mini 

Sing og Hunstad kantori er i 

gang igjen i uke 11.  

 

Ung@kirka er også mandag i 

vinterferien, men litt kortere 

enn vanlig.  

Musikkhelg  

Vi inviterer til musikkhelg 

fredag 22.03 til lørdag 23.03, 

for deg som går i 1. til 4. 

klasse og liker å synge, 

danse, leke. 4-5 åringene i 

Minsing inviteres til å delta på 

deler av opplegget, les mer 

her.  

 

Salmeglede i 200!  

I forbindelse med at Skjerstad 

og Misvær menighet skal 

feire salmekveld nr. 200 

arrangerer bispedømmet 

fagdag 20. mars i Hunstad 

kirke med salmer som tema. 

Arrangementet er gratis og 

åpent, men meld deg på så 

vi vet ca. antall. Velkommen!  

Link til artikkel her. 

Link til påmelding her. 
 

 

  

 

 

 

           

4-årssamling 

Velkommen til en hyggelig 

samling med lek, sang og 

musikk, fiskedam, forming, 

utforsking av rommet og 

forberedelse til gudstjeneste. 

Det sendes brev til den aktuelle 

aldersgruppen. 

 

Les mer her for informasjon og 

mulighet for påmelding.  

 

Fastetiden 

I Hunstad kirke starter vi markeringen av fastetiden fra og med 

søndag 3. mars. 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. 

Fastetiden synliggjøres også i gudstjenestens bønner, salmer og 

øvrig liturgi. Fastesalmen i år er nr. 117 «se vi går opp til 

Jerusalem». 

 

 

Alle som er eller blir 4 

år i 2019 inviteres til 

4-årssamling i 

Hunstad kirke  

23. mars. 

Hverdagsretreat 

Du er hjertelig velkommen til 

hverdagsretreat 26. Mars kl. 

19:00. Les mer her. 

 

1. Se, vi går opp til Jerusalem 

i hellige fastetider 

og ser hvordan Jesus, Guds egen 

Sønn i stedet for syndere lider. 

 

2. Se, vi går opp til Jerusalem. 

Hvem deler vår Herres smerte? 

Hvem våker med Jesus i verdens 

natt og bærer hans sorg i sitt 

hjerte? 

3. Se, vi går opp til Jerusalem, til 

Frelserens kors og pine, 

til Lammet som ofres for verdens 

skyld, for syndene dine og mine. 

4. Se, vi går opp til Jerusalem, 

til byen med glans og ære, 

for Frelseren sa oss at der han er, 

skal vi ved hans nåde få være. 

 

 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/musikkhelg/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/salmeglede200/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Ozyb_859T1OeHU9ocXSpTzazhC3GZLRKwTH4_uTq0IpsHw/viewform
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/forsideoppslag/4arsamling/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/bodo/menigheter/innstranden-menighet/om-oss/faste-aktiviteter/hverdagsretreat/

