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29. mars 
         - 5. april
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2015

Skjærtorsdag 2. april

kl. 19.00

Langfredag 3. april

kl. 19.00

Påskeaften lørdag 4. april

kl. 23.00

Påskedag søndag 5. april

kl. 11.00

Nattverdsgudstjeneste

Pasjonsgudstjeneste

Påskenattsmesse

 

Høytidsgudstjeneste

Ruth Astrid Stellmacher

Glenn Hadland

Sigurd Skollevoll

Ruth Astrid Stellmacher

Flere tilbud i Finnsnes kirke:

Barnekor         

Ungdomskor   

Trilletreff og Babysang

Tirsdag Andakt og Lunsj

Finnsnes Kantori

Torsdagsklubben

Leksehjelp

Kirkebandet

Fredagsbønn 

Kafè Pluss

Gudstjenester og Søndagsskole

Sorggruppe

LEGOKlubb 

Småbarnstreff

Alpha-kurs      

For barn 7 - 12 år.  Mandag kl. 18 - 19
 

6. klasse Mandag kl. 19 - 20+
Tirsdag kl. 11 - 14

For foreldre som er hjemme med baby (0-1 år) og som 
vil møte andre i samme situasjon. Prat og lek for barna 
i kirkestua og babysang (kl. 12) I peisestua .
 

Tirsdag kl. 11:30
Kort andakt med salmer og bønn. Lunsj etterpå.

Onsdag kl. 19
Menighetens voksenkor som synger til gudstjenester 
og spesielle konserter. Nye medlemmer alltid 
velkommen. 

Torsdag kl. 19 - 22
TK er for ungdommer fra de er konfirmanter, til de er 20 år. 

Tirsdag kl. 14:30 - 17:00
Leksehjelp for minoritetsspråklige barn i 5. - 10. klasse

Torsdag kl. 18
Kirkebandet spiller i flere gudstjenester. Nye sangere 
og musikere velkommen. Ta kontakt med Jon Blamire.

Fredag kl. 18
Flerkulturell bibelgruppe. Vi studerer Bibelen på flere 
språk, og synger og ber sammen. Vi avslutter med 
kaffe/te og samtale. 

Mandag, Onsdag, Fredag kl. 10 – 14
Gratis mat: utlevering på mandager og fredager. 

Høymesse, familiegudstjeneste, ungdomsgudstjeneste. 
Flere forskjellige typer. Hver søndag og alle hoytidsdager.

Samtalegruppe for deg som har mistet noen som stod deg nær, 
og som ønsker noen å snakke med. Kontakt Kjellrun 
Skoglund.

Annenhver onsdag I oddetallsuker
1-4. klassinger 17:30-19:00.

Mandag kl. 10 - 12
For alle som har barn mellom 1-4 år hjemme, og 
savner en møteplass der barna kan få leke med andre, 
samtidig som de voksne kan kose seg med en kopp 
kaffe/te.

Ny kurs begynner høst 2015
Alpha-kurset er for alle som er interessert i å oppdage 
hva den kristne tro handler om. Det passer for alle, 
både for deg som ønsker å utforske den kristne tro, og 
for deg som ønsker å fornye basiskunnskapene.

FamiligudstjenesteFamiligudstjeneste



Palmesøndag 29. mars kl. 19.00

kl. 11.00

Onsdag 1. aprilkl. 19.00

kl. 10.00 - 18.30

Tirsdag 31. mars kl. 19.00

kl. 11.30

kl. 12.00 - 18.30

Mandag 30. mars

kl. 18.00

Skjærtorsdag 2. april

kl. 10.00 - 15.00

Salmekveld

Familiegudstjeneste

Være i Stillheten

Påskelabyrint

Våpenhuskonsert
Tirsdags Lunsj  

Påskelabyrint
Reisen til korset

Barnas Påskefest

Hva er en labyrint?

Påskelabyrint

Ruth-Astrid Stellmacher
Ungdomskor og kirkeband

Lunsj i med salmer og bønn.

Servering av forfriskninger etterpå av Finnsnes kirkeforening. En spesiell labyrint med bønnestasjoner. Labyrinten viser oss 
Kristi lidelse på reisen 
mot korset, og hjelper oss 
til å reflektere over 
hendelsene i påsken. Det 
vil hjelpe oss til å tenke 
over og be for våre egne 

En opplevelsesgudstjeneste for små og store, hvor man liv, og for mennesker som 
gjennom ulike lider i verden I dag. Servering av forfriskninger før og etter konserten av 
stasjoner får ta del i og Finnsnes kirkeforening.
lære om påsken. 
Vi begynner og slutter Fri inngang - Kollekt - Inntekten går til møblering av Konseptet labyrint er veldig gammelt. Den 
sammen med lovsang. våpenhusetkristne kirke har brukt det i over 1000 år 

som en måte å bruke tid i bønn. I 
labyrinten følger vi en sti der vi møter 
Jesus, underveis forberedes vi til å gå ut 
i verden igjen.

Labyrinten i Finnsnes kirke tar oss med på 
en reise gjennom hendelsene i påsken, fra palmesøndag  til 
påskedag. Du vil møte steder å stoppe, tenke og be.

Barnekor og 
kirkebandet vil lede Du kan komme når du vil og være så lenge du vil. Det er ingen 
musikken. fast begynnelse eller slutt. Passende for voksne og barn.

Har du en favoritt-påskesalme? 
Kom og syng! Ledet av Kantor 
Jon Blamire og Sarah Blamire

 menighetshal 

FamiligudstjenesteFamiligudstjeneste

Velkommen til Påskefestuka 2015! 

Vi håper at du har lyst til å være med oss gjennom 
den mest spennende uka i kirkeåret! Vi 
arrangerer mange forskjellige aktiviteter og typer 
av tilbedelse - noe for alle - unge og gamle, 
tradisjonelle og moderne. 

I alle arrangementene ønsker vi at du får se mer 
av Guds kjærlighet og får møte Jesus, frelseren.


