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Årsmelding for Hemnes menighetsråd 2018
Menighetsrådets sammensetning:
Den 1.1.2018 hadde Hemnes menighetsråd følgende medlemmer og
varamedlemmer:
1. Evy Lund, leder og medlem av Hemnes kirkelige fellesråd
2. Bjørn Terje Nilsen, nestleder og medlem av Hemnes kirkelige fellesråd
3. Hendy Svenning, sekretær
4. Lise Bang Nilsen
5. Tove Drage
6. Anne Grete Hind, ansvarlig for utlodning
7. Terje Halvorsen
Varamedlemmer:
8. Tord Johansen, 1. vara og møter fast i menighetsrådet
9. Nina Bern Osmo, har møtt fast i hele perioden
10. Hildegard Drage

Ansatte i Hemnes prestegjeld i 2017:
Hans Christian Haaland, sokneprest
Terje Halvorsen, sokneprest

Per Øyvind Eriksen, kirkeverge
Harald Horgen, kateket
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Tor-Petter Aanes, organist
Vegard Kristensen, kirketjener
Kjell Arne Johansen, kirkegårdsarbeider
Marianne Strand, sekretær på menighetskontoret
Irene Nerleir, assistent i tros-opplæring og konfirmantarbeid, i 20% stilling.

Møtevirksomhet og saker:
Hemnes menighetsråd har i 2018 avholdt 6 ordinære møter og behandlet 51 saker.
Menighetens årsmøte ble avholdt 18/3-18

Gudstjenester:
Det ble i 2018 avholdt til sammen 30 gudstjenester i Hemnes sokn med totalt 2444
deltakere. Det var 25 gudstjenester på søndag og helligdag, 27 gudstjenester var i
kirken, 1 på Hemnesberget omsorgssenter og 1 gudstjeneste på Lapphella 1.mai med
godt oppmøte og 1 utendørs gudstjeneste.

Av spesielle gudstjenester og andre arrangement kan nevnes:
Hellige tre kongers fest ble feiret den 7. januar 2018 på Finneidfjord hvor 30 personer deltok,
Hellig tre kongers fest på menighetshuset ble avlyst pga sykdom. Det ble det delt ut
godteposer til alle barn, etter god tradisjon.
Hemnesnatta ble arrangert for 11. gang den 9. februar 2018. Ca 320 ungdommer og 80
voksne fra hele Helgeland deltok. Arrangementet var også i 2018 svært vellykket,
Fasteaksjonen ble gjennomført 4 april. Alle konfirmantene deltok, og de samlet inn ?
kr til Kirkens Nødhjelp.
Solidaritets gudstjeneste 1. mai på Lapphella
Menighetsturen 2018 gikk i juni til Træna. Samarbeid mellom menighetene i Korgen og
Bleikvassli.
50 års konfirmantene hadde sitt jubileum helga 1- 2. juli med godt oppmøte. Det var
gudstjeneste og kirkekaffe på søndag på menighetshuset.
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Under jazzfestivalen 2-4 august ble det avholdt konserter i kirken, blant annet
åpningskonserten. Festivalen ble som vanlig avsluttet med en jazzgudstjeneste som
samlet ca 250 besøkende.
Friluftsgudstjenesten i år fant sted i juni på Håkaliseter med stor deltagelse.
3 september var 17 klimakonfirmanter og presten på tur til Okstindbreen
Tårnagentene er et tilbud for 3.klassingene, for å gi dem mulighet til å bli kjent med kirken og
kirkerommet. I 2018 ble det arrangert Tårnagenter 2 ganger, først i januar (for 2017 pga
sykdom) og 18 november med avslutning på gudstjenesten påfølgende søndag begge ganger.
Høsttakkefest 12 november 2018 for 4 åringene. Med utdeling av 4 års boka.
Lys våken er en advents-natt i kirken for 11-åringene i menigheten. Den blir avsluttet med
gudstjeneste søndag og der deltok 13 11-åringer med sang, tente adventslys og leste tekster.
Skattejakt i slutten av mai på Hundneshågen for 6 åringene
Ledertreningsopplegg for fjorårskonfirmanter.

Andre aktiviteter:
Hemnes menighet har siden januar 2008 vært Grønn Menighet, noe som innebærer at
vi er forpliktet til å tenke økologi og ha fokus på miljø ved innkjøp og forbruk
Hemnes menighetsråd har inngått en samarbeidsavtale med Stefanusalliansen som
skal være med å støtte forfulgte og fengslede kristne mennesker i Pakistan
Menighetsrådet kjøper også inn dåps-servietter fra NorskMisjonsSelskap. Disse er
brodert av kvinner på Madagaskar
Andakter i kantina på omsorgssentret annenhver onsdag
Menighetstreff en gang i måneden på menighetshuset med god hjelp fra
sanitetsforeninga
Samtalegruppe om kristen tro. Åpen for alle som ønsker å delta.
Det er gjort 8 diakonale husbesøk, 1 soknebud med nattverd til døende og 4
sjelesorgsamtaler
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Klimakonfirmantene var på tur til Lovund, køta i Bleikvasslia og til Okstindane
Ordningen med åpen kirke på torsdager er avviklet.

Medvirkning ved gudstjenester:
Menighetsrådet har arrangert kirkekaffe ved flere gudstjenester, og i tillegg har andre
grupper sørget for kirkekaffe ved noen anledninger.
Samarbeid med barnehagene om en julegudstjeneste/julevandring ble tatt opp igjen
med stor deltagelse fra barnehagene.

Utfordringer
Med synkende barnekull er det blitt mer utfordrende å finne nok foreldre til å
bemanne «Lys våken» arrangementet tilfredsstillende. Kan det være en ide å forsøke
å få med noen konfirmanter eller fjorårskonfirmanter evnt. eldre hjelpeledere?
Det kommer så få mennesker til gudstjenestene at faren for messefall er helt reell.
Ønske om å få startet en søndagskole/barneklubb, barnekor for større barn eller
ungdomskor.
En utstrakt hånd til innvandrere og deres familier.

Ofringer:
Ofringer brakte i 2018 inn kontant kr. 34903. I tillegg kommer Vipps, innsamlingen
før påske til Kirkens Nødhjelp med kr 8046 for vårt sokn (kr 4,32 pr innbygger) – og
overskuddet på årets basar (basaren går til menighetshusets drift.)
Av kontantbeløpet gikk litt under halvparten til eget menighetsarbeid.
Resten ble fordelt på følgende organisasjoner:
1. Redd Barna
2. Kirkens Nødhjelp
3. Sjømannskirken
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4. Norsk Folkehjelp
5. Kirkens bymisjon
6. Changemaker
7. Viken senter
8. Det teologiske menighetsfakultet

9. Karihaug Leirsted
10. Amathea Stiftelsen
11. Hemnesjazz til dekning av utgifter ved Jazzgudstjenesten

(I 2017 innkom totalt 52526 kroner, av dette gikk 31000,-kroner til menighetens eget
arbeid)

Økonomi
Regnskapet 2018
Menighetsrådets regnskapet for 2018 er ikke ferdigbehandlet hos revisor ennå.
Regnskapet for 2018 vil bli tatt opp i en gudstjeneste ved en senere anledning

Takk for frivillig arbeid:
Hemnes menighetsråd ønsker å takke for innsatsen til de som arrangerer
Menighetstreffet i Hemnes.
Menighetsrådet er også svært takknemlig for hjelpen Finneidfjord Sanitetsforening
har gitt i forbindelse med Hellige tre kongers arrangement på Finneidfjord.
En stor takk til Hemnes Mannskor og som stiller opp og bidrar med vakker sang på
gudstjenesten 17.mai, og med en egen konsertavdeling før og under gudstjenesten 1.
juledag.
Hemnes menighetsråd ønsker også å takke alle andre frivillige som hjelper til ved
arrangementer, kirkekaffe, loddsalg og annet.

Takk for gaver:
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Hemnes menighetsråd vil takke alle som ga gevinster til påskelotteriet 2018
Vi vil takke for andre gaver som er gitt til menighetsarbeidet i løpet av det siste året.
Vi vil også takke for gaven fra frimurer logen
Hemnes menighetsråd takker for godt samarbeid i året som gikk, og håper på et
fortsatt godt samarbeid med lag, foreninger, kor og alle andre frivillige i året som
kommer.
Hemnesberget, 24 mars 2019
Evy Lund
Leder Hemnes menighetsråd

