
Å be og ro – velstand ute i øyan 
Øyrerikets middelalderkirker 

For interesserte kan vi tilby en dagstur som vil gi anledning til å oppleve noen av de vakreste 
stedene langs Helgelandskysten. Vi skal besøke «triangelkirkene», tre steinkirker fra 
middelalderen. Petter Dass-museet med middelalderkirken blir en av høydepunktene på 
turen. Turen kan tilbys både på mandag og fredag, med forbehold om nok påmeldte. 

  

Mandag 16. april 

08.30 Avgang fra Mosjøen 
09.40-10.05 Fergetur fra Sandnessjøen til Dønna 
10.05-10.30 Tur til Dønnes kirke 
10.30-11.00 Omvisning i kirken 
11.00-11.10 Tur til Dønnes gård 
11.10-12.15 Omvisning på Dønnes gård med lunsjtallerken 
12.15-13.15 Tur til Herøy kirke 
13.15-13.55 Omvisning i Herøy kirke og Herøy bygdetun 
13.55-14.00 Busstur til fergekai 
14.10-14.50 Fergetur fra Herøy til Søvik 
14.50-15.00 Tur til Alstahaug 
15.00-16.00 Omvisning Alstahaug kirke og Petter Dass-museet 
16.00-17.00 Middag med dessert på Petter Dass-museet 
17.00-18.20 Busses til Mosjøen 
* med forbehold om endringer i fergesambandet eller mindre justeringer i programmet. 

  

Historie 
Dønnes kirke er fra 1200-tallet, og ble restaurert i 1550, 1865 og 1960-tallet. Kirka var 
opprinnelig en kapell som hørte til Dønnesgodset, men fungerte etter hvert som sognekirke. 
Dønnesgodset var et stort gods med hovedgården på Dønna. Det er mulig at gården var nevnt 
i Olav den helliges saga som bosted for Åsmund Grankjellson rundt året 900, og det finnes 
noen kilder som nevner godset på 1200-tallet. Godset hørte lenge til slektene Coldevin og 
Tønder. 
Herøy kirke er fra 1100-tallet, og ble ombygd eller reparert  på 1400-tallet, i 1760-årene, 
1879-1880 og 1911. Kirka ble restaurert i årene 1954-1968. Et krusifiks fra 1300-tallet som ble 
funnet ved kirka er i dag ved Historisk museum i Bergen. 
Alstahaug kirke er fra 1100- eller 1200-tallet, og ble ombygd i 1860-årene, tilbakeført i 1935 
og restaurert i 1970. Kirka er bygd av lokal hogd kleberstein. Petter Dass virket her som prest 
1689-1707. Tidlig på 1800-tallet var kirka den først domkirke for nordlandene. Alstahaug kirke 
ligger i direkte tilknytning til Petter Dass-museet. 



Korresponderer med fly på mandager 
Fly fra Trondheim (ankomst 09:05 i Sandnessjøen), mulig oppmøte ved fergekaia i 
Sandnessjøen kl 09:30 
Fly fra Oslo (ankomst 12:40 i Sandnessjøen), mulig oppmøte ved Petter Dass-museet 
Fly fra Trondheim (ankomst i Sandnessjøen kl 14:15), mulig oppmøte ved Petter Dass-museet 

Korresponderer med fly på fredager 
Fly fra Sandnessjøen til Trondheim kl 18:15 
Fly fra Mosjøen til Bodø kl 19:25 
Fly fra Sandnessjøen til Bodø kl 20:40 

Endelig pris per deltaker avhenger av antall deltakere. 
Pris kan variere fra 615-1100,- ekskludert buss og guide. 

Påmeldingsfrist: 1.mars 2018. 

 


