
Årsrapport Herøy menighet 2012 
 

 
                                               Fra oppsetningen av Livslenka i Herøy kirke  

under Herøydagan 

 

 

Statistikk: 

 
Menigheten 

Ifølge tall fra Den norske Kirkes medlemsregister pr 04.01.13, har tallet på menighetslemmer 

vært på 1481 stk. 

 

Døde 

Dette året hadde vi 22 gravferder. 

 

Døpte 

Bare 10 barn er døpt i Herøy i 2012. 

 

Vigsler 

4 par har giftet seg i Herøy kirke dette året. 

 

Utmeldinger 

Vi har ikke registrert noen utmeldinger dette året. 

 

Antall gudstjenester 

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

 

 

Gudstjenester og andakter på HAS 
Ordningen med andakt eller (annenhver gang) nattverdsgudstjeneste hver 3.uke på HOS er 

videreført. Gjennomsnittlig 15 stk deltar på disse samlingene. 

Samarbeidet om Samhandlingsreformen er også kommet godt i gang dette året. Prost og 

sokneprest har sittet i prosjektgruppe på fylkesnivå med fokus på åndelig omsorg. 

Soknepresten fikk dette året innvilget studiepermisjon for å ta en etterutdanning i Omsorg ved 

livets slutt som skal gå over tre semestre. I den forbindelse ble initiativ tatt overfor 

kommunelege og kreftsykepleier samt sykehjemsleder ang det lokale arbeidet overfor alvorlig 

syke og døende. Arbeidet vil også koordineres og samkjøres med hjemmetjenesten i 

kommunen. Iløpet av vinteren 2013 vil soknepresten starte samtalegrupper med 

sykehjemsansatte med fokus på livets avslutning og døden, og mer systematiske rutiner for 

samarbeid og –handling vil forhåpentlig være på plass iløpet av våren 2013. 

 



Menighetens misjonsprosjekt 
Siden 2011 har vi hatt en samarbeidsavtale med Stefanusalliansen, og fom 2012 vedtok MR å 

bidra med 10 ofringer i året til prosjektet. Iløpet av året samlet vi inn     til prosjektet. På 

Rabalderjentenes eget initiativ, lot vi inngangspengene (ca 900,-) fra deres Juleshow også gå 

til prosjektet. (De husket ordningen fra de to foregående år med at vi sendte gaver med leker 

og klær til Burma, men Stefanusalliansen hadde ikke denne aksjonen i år!) 

Slik er vi med og gir en betraktelig støtte til Stefanusbarna i søppelbyen utenfor Kairo der 

Mamma Maggie er nøkkelpersonen. Hun ble for øvrig dette året nominert til Nobels fredspris 

for sitt unike arbeid og engasjement. Hun er en yndet foredragsholder og inspirator verden 

over. 

Arbeidet dreier seg om drift av barnehager, leirvirksomhet om somrene, besøksvirksomhet, 

helsestasjoner og yrkesskoler for tenåringer. 

 

Menighetslivet 

 
Menighetsrådet 

Store prosjekter i kirkerommet innenfor oppvarming, brann- og sikkerhetstiltak og belysning 

er forberedt og delvis igangsatt.  

På tampen av året bevilget kommunen ca 3 mill kr til restaurering og renovering av kirka, som 

dermed sikrer fullføring og gjennomføring av disse planene, noe vi er svært glade for. Dette 

innebæer konkret at et sprinkleranlegg vil komme på plass. 

Rådet har behandlet saker ang etablering av ny kirkegård, lokal grunnordning for 

gudstjenestefeiringen (som avslutning på Gudstjenestereformarbeidet), betalingssatser for 

utenbygds seremonier i kirka, og å få laget et hefte om Svalastogs kirketekstiler. 

 

Herøy kirkeforening 

De eldre treffes fortsatt 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 22 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. Pågangen og tilstrømningen av 

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

 

Konfirmantene 

Konfirmantopplegget har i år hatt mindre Hald-samarbeidssamlinger og vært mer lokalt 

orientert. Samkjøringen med Dønna menighet har fortsatt vært tydelig. 

Fellessamlinger for hele vårt kull er; presentasjon,lysmesse, filmkveld og 

samtalegudstjeneste, prosjektene sammen med Dønna konfirmantene er Fasteaksjon, 

Hemnesnatt, og nytt av året; festival i vinterferieuka for hele fylket i Bodø. På begge øyer 

gjentok vi samlingen om sorg, liv og død, ledet av Frank fra Begravelsesbyrået. Nytt av året 

er Hussamlinger vi inviterer konfirmantene til to ganger iløpet av året. 



 

Soknets 150 års jubileum 

Både sokn og kommune var sammen om jubilering, feiring og markering, noe som ble 

behørig kommentert og rost fra flere hold underveis i feiringen. Det er ingen selvfølge at 

samarbeid og samtenkning mellom kommune og kirke/menighet fungerer så bra som det gjør 

her. Som medarbeidere kjenner både prest, kirkeverge og MRleder takknemlighet for 

forståelse og velvilje overfor kirkelige saker og interesser i kommunen vår. Vi er også 

overbevist om at kommunens representant i Fellesrådet gjennom mange år har sikret og 

bidratt til stadig økt forståelse og god kommunikasjon her.  

 

Vi startet markeringen med salg av en Kunstkalender med akvareller av Rolf Jørgensen. Så 

fulgte en Historisk gudstjeneste med åpning av utstilling i våpenhuset og foredrag om 

kystkultur og religiøsitet. Oppsetningen av Kirkespillet Livslenka tok også menighetsrådet på 

seg. Dette var Kommunens bestillingsverk fra Reidar Moursund, og vi er stolte over nok en 

gang å få i havn et stort musikalsk prosjekt med en god blanding av amatører og lokale krefter 

og profesjonelle utøvere av ypperste klasse. Tre fullsatte forestillinger og solid økonomisk 

støtte fra Marine Harvest sikret at dette ble en suksess. 

En CD-utgivelse kom i forlengelse av oppsetningene og sikrer fortsatt liv og blest rundt denne 

forestillingen med tydelig lokal/nordnorsk forankring med Helge Stangnes sine tekster. Under 

Herøydagan feiret vi med storslått jubileumsgudstjeneste med biskopen tilstede. 

Vi arrangerte også en klassisk konsert i kirka med en kvartett av fylkesmusikere på høyt nivå. 

Avslutningen av jubileet stod artisten og nylig Stjernkampvinner Rita Eriksen for. Hennes trio 

gav en fullsatt kirke en uforglemmelig konsertopplevelse idet vi gikk inn i Adventstida. 

 

 

Medarbeidere 
Soknepresten har trivdes med å være tilbake i 100% stilling og gleder seg over gode, 

pålitelige og dyktige medarbeidere rundt seg! Det har også gitt et kjørkomment faglig påfyll å 

få lagt til rette for en etterutdanning innenfor Omsorg ved livets slutt, og i tillegg månedlig 

deltagelse i Arbeidsveiledningsgruppe i Bodø. 

Menigheten 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. Hun må fortsatt tåle ustabilitet og usikkerhet da Dønna ikke lenger har fast 

prest. MR leder har inngått en avtale med prosten om å bistå konfirmantsrbeidet for å lette 

Trines arbeidssituasjon og –press, noe vi er svært lettet over.  

Stig Edvinsen er i gang med sitt 13. 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 fortsatt 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. Bård viser seg også å være en svært effektiv og 

løsningsorientert  medarbeider i forbindelse med Kirkespilloppsetninger! 

 

 

Framover… 

Som prest ser jeg tilbake på et svært givende, aktivt og stimulerende år i menigheten. Jubileet 

gav mange gleder, påminnelser om at sammen kan vi få til svært mye og ikke minst varige 

minner og opplevelser.  

Kirkemusikalske prosjekt er det utvilsomt framtid og potensiale i, og derfor har MR også gjort 

et grep ved å øremerke 50.000 for å sikre muligheten for framtidige lignende prosjekt. 



Vi forsøkte å få med Livslenka på Festspillene i Nordnorge i Harstad i 2013, men lyktes 

dessverre ikke med det. Likevel mener vi det er sjanser også i 2014 iom at dette dreide seg om 

nyskrevet materiale av en anerkjent nordnorsk lyriker, samt et strålende eksempel på 

koblingen amatører og profesjonelle som sikrer store og gode løft for et lite lokalsamfunn. 

Etter 5 års prestetjeneste på Herøy preges jeg av etter hvert sterke relasjoner til stadig flere 

her. Det blir stadig både mer krevende, men også givende, å stå sammen med folk jeg kjenner 

som ressurssterke, positive og livsbejanede i både glede og sorg.  

Menighetsprestetjeneste gjennom ti år til sammen, står fortsatt for meg som ubeskrivelig rikt, 

meningsfullt og viktig, både for meg personlig, men også for en kirke og kirkeordning i 

endring. 

 

Jeg går inn i fortsetningen med Helge Stangnes sine ord i Livslenka;  

”Så vær glad førr dagan du har, og vær stolt av børa du bar.” 

 

 

Herøy 4.januar 2013                                                                         

   

 

Annette Stenseng, sokneprest 

 

 

 


