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Statistikk: 

 
Menigheten 

Ifølge tall fra Den norske Kirkes medlemsregister pr 01.01.10, har tallet på menighetslemmer 

vært på 1489 stk. 

 

Døde 

Dette året hadde vi 27 gravferder. 

 

Døpte 

20 barn er døpt i Herøy i 2011. 

 

Vigsler 

Kun en vigsel har vi hatt i år, og den var ikke engang i kirka, men på et gårdstun!  

Men flott ble det likevel! 

 

Utmeldinger 

Vi har registrert to utmeldinger dette året. 

 

Antall gudstjenester 

44 gudstjenester var oppsatt i år, i tillegg til 3 fellesgudstjenester utenfor soknet. 

 

Gudstjenester og andakter på HAS 

Ordningen med andakt eller nattverdsgudstjeneste hver 3.uke på HAS er forsøkt videreført, 

men tidspunktene for disse har vært vanskelige å finne denne høsten. Noe skyldes at vi ønsket 

oss bort fra fredager siden det er en tjenelig begravelsesdag, og noe at onsdag har vært 

prestens ukefridag og at tirsdag er en travel dag på hjemmet. Dermed har det blitt en del 

flyttinger og avlysninger i år, hvilket er beklagelig. Gjennomsnittlig 12 stk deltar på disse 

samlingene. 

 



Menighetsliv: 
 

Menighetsrådet 

Vi er mange som var og er glade over at så mange medlemmer av rådet takket ja, og ble valgt 

inn til en ny periode. Dette gjør kontinuitet og videreføring av planer og strategi mye enklere! 

Videreutvikling og forbedring av samarbeidet om Trosopplæringen vil fortsatt naturlig ha 

prioritet for rådet. 

Store prosjekter i kirkerommet venter fortsatt på å iverksettes; innenfor oppvarming, brann- 

og sikkerhetstiltak og belysning. Dette blir krevende og kostbare tiltak, men de har blitt 

nødvendige tiltak som ikke lenger kan utsettes, dessverre. Prosessen er så smått i gang på flere 

felt. 

Fra og med i høst startet også arbeidet med forberedelsene til Kirkespilloppsetning og 

Menighetsjubileum neste år. 

 

Herøy kirkeforening 

De eldre treffes første torsdag i måneden på Fellesstua til andakt, sang, bespisning, loddsalg 

og diskusjon av aktuelle menighetsanliggender. Foreningen støtter og bistår kontinuerlig til 

ulike innkjøp og anskaffelser til kirke og menighet. Presten besørger andakten på hvert treff. 

 

Rabalder 

Gruppa er et tilbud for jenter i alderen 8 – 11 år. Her brukes kropp, musikk og sanser for å 

formidle troen på Skaperen som elsker, Sønnen som hører og ser oss og Ånden som gir 

fellesskap. Hvert semester har vi ett el flere arrangement og møter med kirka, noe vi håper 

forsterker tilknytningen til menigheten både for jentene selv og deres familier.  

Dette året har 15 jenter vært aktive i gruppa. Hvert semester avsluttes med et show eller 

oppvisning for alle som er interessert i å se hva vi holder på med og gleder oss over! 

 

Speiderne 

Menighetspedagogen er hovedansvarlig for 40 små og store speidere som møtes annenhver 

uke, i tillegg til større enkeltarrangementer iløpet av året. Høydepunktet dette året var 

markeringen av 100 års jubileet for Speiderbevegelsen. Helgeturen til Brattali hytta er også av 

de mer populære tiltakene for en speider på Herøy! Pågangen og tilstrømningen av 

medlemmer er stor og gledelig, men vi saner fortsatt flere voksenledere. 

 

Konfirmantene 

Konfirmantopplegget settes i stor grad opp som et samarbeidsprosjekt både mellom Dønna 

menighet og prostiet for øvrig. Sistnevnte først og fremst. pga vårt felles 

Trosopplæringsprosjekt som forenkler og muliggjør samarbeid. 

Også i år har vi tilbudt ett opplegg for KREATIV konfirmanter og ett for FYSIKAL 

konfirmanter. Det har gått på rundgang i menighetene å huse en fellessamling for hvert av 

oppleggene. I tillegg kommer fellessamlinger både for hele vårt kull (presentasjon,lysmesse, 

filmkveld og samtalegudstjeneste) og enkelte prosjekter sammen med Dønna konfirmantene 

(Fasteaksjon, Sverigetur, Hemnesnatt, og konsert i Sandnessjøen).  

På begge øyer hadde vi begravelsesagent med på samlingen om sorg, liv og død, noe som 

fungerte svært bra. 

 

 

 

 

 



Babysang 

Menighetsrådet vedtok i forrige periode prøve ut oppstart av Babysang, og satte Trine og 

Annette som ansvarlige for tiltaket. Vi inviterte alle babyer under ett år til fire samlinger i 

høst,og skal samles igjen utover våren i 2012. Fellesstua fungerer fint som samlingslokale, 

Trine bidrar med gitarakkompagnement og vi avslutter med formiddagsmat etter den Ca 40 

minutts lange økten. 

Tilbakemeldingene er gode, men oppmøtet har vel ligget noe under det vi hadde forventninger 

om med om lag 4-5 mammaer med babyer hver gang. 

 

 

 

Medarbeidere 

 
Soknepresten har siden august dette året arbeidet i 80%, noe som innebærer en ekstra frihelg 

pr mnd og avlastning på noen av begravelsene, pluss at presten ikke har deltatt på enkelte 

trosopplæringstiltak. Dette har i all hovedsak blitt dekket opp av vikarprest og 

trosopplæringsmedarbeider. 

Vi har fastholdt på ordningen med å dele organist, og Joanna E.Galkin jobber i en hundre 

prosent stilling i Herøy og Dønna menigheter. Tross begrensningene dette innebærer, er vi 

takknemmelige for ordningen og stabiliteten, ikke minst pga stillingens innehaver!  

I sommer gjorde vi igjen bruk av organist Nikolai Sudenko, også en ordning som er enkel og 

kjent! 

 

Trine Heggeheim jobber fortsatt i 50 % stilling som menighetspedagog hos oss, og i 50% i 

Dønna menighet. Også dette året har hun fått fritak for å fortsette studier i kristendom. Hun 

har igjen måttet tåle noe ustabilitet på begge øyer med tanke på prestesamarbeid pga 

permisjoner, vikarbetjening og vakanse, og har taklet dette bemerkelsesverdig bra. 

Tilsettingen av Stig Tørring som vikarprest på Dønna fom sept sørget omsider for stabilitet og 

mulighet for en noe mer langsiktig jobbing på Dønna, og bedret dermed Trines arbeidsforhold 

betraktelig. 

 

Stig Edvinsen er i gang med sitt 12. år hos oss i full stilling som kirketjener, og representerer 

en pålitelighet og grundighet vi er svært tilfredse med.  

 

Det samme gjelder Kirkeverge Bård Grønbech som nå jobber 60% i Herøy og i 50 % på 

Dønna. Han har nok også mye av æren for at den etter hvert tette forbindelsen mellom de to 

stabene fungerer så godt. Vi deler jo nå flere stillinger og er etterhvert blitt flinke på felles 

stabs- og samarbeidsmøter! 

For andre år på rad, avsluttet stabene året i Prestegården med smakfull Thailunsj og trivelig 

samvær! 

 

Spesielle arrangementer dette året 
 

- Hellige Tre kongers fest er nå et innarbeidet arrangement og etablert tradisjon for avholdelse 

av Menighetens Årsmøte. Festen blir avholdt i kantina på skolen og ledes av soknepresten. Vi 

er godt fornøyde med stemningen og oppmøtet. 

 

 



- Påsken;  

Palmesøndag ble feiret på Sandvær i år. 

Skjærtorsdagsgudstjeneste og Langfredag ble godt besøkte kveldsgudstjenester i Herøy kirke, 

og Påskedag med påfølgende påskefrokost i kirka ble nok en gang en flott opplevelse. To barn 

ble døpt denne morgenen. 

Også 2.påskedag var det barnedåp, noe som er relativt sjelden på Husvær!  

 

-Utegudstjenesten i Hagen på Dønna, ble avholdt tradisjonen tro, til tross for at speiderleiren 

også denne gangen utgikk. For første gang, feiret og gjennomførte vi også dåp på denne 

gudstjenesten. Godt oppmøte og godt vær! 

 

-50 års konfirmanttreff under Herøydagan, gikk også i år av stabelen tradisjonen tro. 

Konfirmantene deltar på gudstjenesten, og har treff og middag i etterkant.   

 

- Vi nådde deltagelsesrekord dette året med over hundre deltagende på gudstjenesten i Gåsvær 

i juli! Folk kommer reisende fra hele regionen, og vi får tilbakemeldinger på at oppholdet bør 

utvides med en time, noe vi tar til etterretning. Også i år var det dåp denne dagen. 

 

- Samarbeid om Trosopplæringen har ført til flere fellesgudstjenesten med 

HALDmenighetene. I år ble det spennende gudstjenesteopplevelser på Løkta med kreative 

konfirmanter, og en flott Fastegudstjeneste i Dønnes, og en festpreget Festivalgudstjeneste i 

Sandessjøen der Rabalder danset og Børud familien opptrådte. 

 

- Tradisjonen med samarbeid om Barnefestival i HALD, førte til at vi i år arrangerte 

festivalen på Herøy! Vi fikk mange lokale krefter og aktører på banen, og kunne tilby en 

helstøpt dag i Hallen med dragelaging, klatrevegg, ridning, svømming, T-skjortelaging, 

hoppemadrass og speideraktivitet. Godt over 200 mennesker deltok denne festivaldagen, som 

ble avsluttet med konsert i kirka med artisten Lisa Børud. Festivalgudstjenesten ble avholdt 

som en fellesgudstjeneste i Sandnessjøen kirke denne gangen, der også Rabalder og 

Børudfamilien bidro, før festivalen for denne gang ble avsluttet med pølser og kirkebrus! 

Avisomtalene og tilbakemeldingene var overveldende positive, noterer vi oss stolt og 

takknemlig. 

 

-10 års jubileum for dåpen ble feiret med middag, hobbyverksted og deltagelse fra 10 

åringene på gudstjeneste både i februar og august! Dette skyldes at vi ønsker å treffe nærmere 

10 årsdagen til de fleste og ønsker å forandre tidspunkt for dette tiltaket i framtida. 

 

-Julemesse på Brasøy er en tradisjon i advent. Nå har tradisjonen med å ha med korpset utover 

også etablert seg som svært gledelig tradisjon! Denne søndagen har slik blitt fint innføyet som 

adventsgudstjeneste og høstens primære menighetssamling på Brasøy. I år stod Stig Tørring 

for det åndelige innholdet denne dagen. 

 

- Konfirmantenes Lysmesse ble igjen en stemningsfull kveldsgudstjeneste der konfirmantene 

hadde mange fine bidrag, men vi noterer som tidligere svært liten oppslutning og deltagelse 

om denne gudstjenesten. 

 

 - Julevandring for barnehagene (5 åringene) inviterte vi til mot slutten av adventstida. Trine 

Heggheim var prosjektleder for dette arrangementet. 

10 stk møtte og deltok ivrig i vandring og spill fra innskriving, via Betlehemsmarken til 

englesang på galleriet og samling rundt vår fantastiske julekrybbe i våpenhuset.  



Kari Haraldsen deltok som medhjelper og skuespiller, når besetningen ellers var noe amputert 

pga organistens forfall denne morgenen.  

 

- På Julaftengudstjenesten fikk vi i år julekoret med. Også flere solister meldte sin interesse 

og bidro til en gudstjeneste med nerve og varme! Det fungerte overraskende godt å også ha 

dåp denne dagen! 

 

 

Framover… 

 
Menighetsrådet vil i all hovedsak være beskjeftiget med menighetens 150 års jubileum neste 

år. Vi har planlagt noen fine markeringer iløpet av året og ser fram til feiring og historiske 

tilbakeblikk. 

Vår lokale dåpsopplæringsplan (Plan for Trosopplæring) er stadig rettesnor for rådets arbeid 

og prioriteringer også i årene som ligger foran. Vi må kontinuerlig vurdere og ta stilling til om 

tiltak og tilbud i de forskjellige aldersgrupper tilfredsstiller kravene til menigheten om en 

tilrettelagt og tilpasset, aktuell og levende opplæring og næring til den kristne troen hos alle 

våre døpte. 

Generelle stikkord for strategi og profil på alt arbeid i menigheten er fortsatt; å ha bred 

kontaktflate, skape tilhørighet og engasjere lokalbefolkningen. 

Det er sterkt ønskelig at vi også får til mer kontinuerlig menighetsarbeid i perioden som ligger 

foran. 

Kirkespilloppsetningen i juli 2012 vil være med på å skape mye positivt i lokalsamfunnet vårt.  

Engasjert og delaktig befolkning åpner for muligheter til både menighetsvekst, økt tilknytning 

til kirka og styrking av relasjonene mellom oss som deler liv, hverdag og tro i flotte Herøy 

kommune. 

 

Presten vil nok en gang få uttrykke stor takknemlighet for en menighet og et nærmiljø som 

oppleves rause, positive og ressurssterke. Det kjennes godt, trygt og inspirerende å leve og 

gjøre tjeneste på Herøy, og jeg er forventingsfull og optimistisk på tida framover sammen 

med dere alle! 

 

 

 

Herøy 4.januar 2011 

 

 

Annette Stenseng, sokneprest 

 

 

 


