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1.  Menighetsrådet
 

I 2016  hadde Dolstad menighetsråd slik sammensetning

 

 

 

 

 

Nils Erik Østerud (leder) 

Veslemøy Ulfsnes Villmones (nestleder) 

              Lise Segtnan                                                    Varamedlemmer: 

              Sverre Krutnes                                                          Elin Marie Langmo 

              Geir Richard Lyngdal                                               Ragnhild Hagen 

              Marte Svedal Bekkvik                                              Gørill Svedal 

              Tom Remhaug Duesund                                           Reidun Synøve Sandvoll 

              Ragnhild Moen                                                         Laura Pauline Olsen 

 Reidun Hayes  

Gry Orfei Solbraa 

 

 Sokneprest: Jan Biering-Strand                         Vararepr. som prest: Magne Løvlien 

 

 

2.  Menighetsrådets arbeidsmåte 
Soknepresten møter på alle møter, evt. ved stedfortredende prest. Møtebok føres av sekretær 

Inger Sæther som også står for rådets øvrige kontorhold, innkalling, referater og lignende. 

Utsending av innkalling, referat og andre dokument og meldingar  gjennomføres  i størst mulig 

utstrekning via e-post.  
 

På noen av møtene ble ulike personer fra staben invitert for å informere om daglig virke, 

spesielle prosjekter og lignende.  
 

Rådets arbeidsutvalg har bestått av sokneprest, leder og nestleder. AU setter opp sakliste for 

rådets møter, og fatter selvstendige beslutninger i enkle, rutinemessige saker. Disse føres så på 

sakslisten som referatsaker. 
 

Menighetsrådets medlemmer har etter tur, ansvaret for å stelle til kaffe og litt å bite i til møtene. 
 

Siste møte før jul hadde vi i prestegården. 
 

Menighetens årsmøte ble holdt etter gudstjenesten den 12 april.  Årsmeldiger og regnskap ble 

lagt fram og det ble orientert muntlig om hovedpunktene i menighetsrådets årsmelding og 

regnskap. 

Kommentarene gav positive signaler om menighetsrådets arbeid. 

 

3.  Saker og tiltak 
Dolstad menighetsråd har hatt 9 ordinære møter og behandlet 57 saker i løpet av året.  

Noen av sakene er slike som rutinemessig kommer igjen hvert år:  

Ny konstituering med leder og nestleder, behandling av budsjett og regnskap, gudstjenestelister 

og offerlister, valg av komiteer for diverse arrangement som jubileum for 50-årskonfirmanter, 

friluftsgudstjenester, spesielle gudstjenester for 4-åringer, 7-åringer, 11-åringer.  

 

Menighetsbladet kom ut med ett nummer i 2016.  

 

Plan for trosopplæring ble vedtatt i 2016. Vi har hatt midler til trosopplæring og midlene har 

gått til gjennomføring av planen. Gry Orfei Solbrå har gjennom året vært ansatt i 60 % stilling 

for gjennomføring av planen, noe hun har gjort med stor entusiasme. 
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Planen har naturlig nok måttet tilpasses hverdagen i menigheten undervegs, men Dolstad 

menighetsråd vil uttrykke tilfredshet med Grys arbeide. 

 

 

Andre saker som har tatt ekstra tid i menighetsrådets møter: 

- Dolstad barnehage ble sist på 2015 omgjort til aksjeselskap, og Dolstad menighetsråd har 

aksjemajoriteten (52%) i selskapet. Vi har videre et medlem i styret. Dette synes som en 

mer ryddig og oversiktlig løsning enn tidligere. Sverre Krutnes, som er rådets 

representant i styret, var sentral i arbeidet med omgjøring av selskapsformen og 

tilpasning av denne. Menighetsrådet uttrykker tilfredshet med Sverres arbeide her.  

- Menighetsrådet behandlet i løpet av året regler for tiltak ved kirkeasyl. 

- Menighetsbladet har ligget nede siden våren 2015. Det ble besluttet å forsøke å blåse nytt 

liv i bladet igjen, og rådet bevilget kr. 40 000 til ”oppstartkapital”. Nils Erik og Geir 

påtok seg å jobbe med dette første nummeret, og 12. Desember utkom bladet igjen. Med 

håp om 3 utgivelser i kommende år. 

- Menigheten har knyttet seg til ”VIPPS”. 

- Mer aktiv bruk av internett og sosiale medier har blitt drøftet. Mindre tiltak gjort uten at 

en har funnet en riktig god løsning på dette.  

- Altervin med eller uten alkohol. 

 

4.  Gudstjenester og kirkelige handlinger 
Statistikken forteller at vi i løpet av året har hatt  58  gudstjenester på søn- og helligdager med til 

sammen 7232 til stede.  Det gir et gjennomsnitt på 124,69 på hver gudstjeneste. 

Det ble døpt 109 barn/tenåringer i Dolstad kirke.  

8 av gudstjenestene hadde et særlig fokus på hhv. 4-åringer, 7-åringer og 11-åringer.    

I mai var det 5 konfirmasjonsgudstjenester fordelt på to søndager samt Kristi himmelfartsdag.  

To gudstjenester ble holdt ved skogsstua på Mosåsen. 

Det var 16 vielser og 107 begravelser i menigheten. Nedgangen fra fjoråret skyldes 

personellsituasjonen. 

 

5.  Virksomheten ellers 

 
Sang- og korarbeidet favner mange aldersgrupper fra babysang til voksenkor: Babysang, 

Barne-og ungdomskor og et tverrkirkelig VefSing-kor.  Voksenkorene: ”Kor uten grenser” og 

Dolstad kammerkor.  

Det arrangertes også flere konserter.   

 

Ellers har vi spesielle gudstjenester med utdeling av bøker til 4- og 7-åringer og junior- 

konfirmasjon. Dette fungerer godt, og er en viktig del av menighetens liv. I konfirmasjonsåret 

har en delt inn konfirmantene i aktivitets- og interessegrupper, og de har dessuten en del 

oppgaver i gudstjenester og menighetsliv.   
 

Diakoniutvalget har arrangert 3treff – 2 på bedehuset, ett av dem i Drevvatn sammen med 

Drevja og Elsfjord. Diakoniutvalget organiserte julekveldsfeiring på Bedehuset også dette året. 

Det er prisverdig at noen bruker tid og krefter på en slik dag for å skape et fellesskap med 

julefeiring for dem som ikke har familie i sin nærhet eller ikke har helse og krefter til å ordne 

julefeiring i privat sammenheng.      

 
  
 

Menighetsrådet organiserte rakedugnad på kirkegårdene i begynnelsen av mai. Rebekkasøstrene 

og Frimurerlosjen gjorde en særlig innsats i denne rakedugnaden.    

 

Samarbeidet mellom kirkesamfunnene i Mosjøen må fortsatt beskrives som svært åpent og 

godt, og representanter for disse møtes månedlig i et lederforum. Hvert år i januar arrangeres ei 
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felles møtehelg, da er det også felles gudstjeneste for flere kirkesamfunn. En lørdag i advent 

ønsker en å markere i bybildet at jula er ei kristen høytid. Megne Løvlien har vært ”vårmann” i 

dette arbeidet, og Ragnhild Fasseland overtar fra nyttår 2017. 

 

Nattcaféen på lørdagskveld og -natt er også et fellestiltak.  Den har lokaler i 2. etasje i 

Bedehuset og er utstyrt med to biljardbord, bordtennisbord, fotballspill med mer. Det er fortsatt 

slik at det nesten bare er innvandrere (unge menn) som benytter tilbudet. Det har vært litt 

vanskelig å holde åpent hver lørdagskveld, og dette er trolig medvirkende årsak til at oppmøtet 

har avtatt noe.  

I skrivende stund er nattcaffeen av ulike årsaker stengt. 

 

 

5.   Økonomi. 
Som tidligere år er menighetens økonomi noenlunde stabil. Inntekten på ofringer viser en svak 

tilbakegang noe som trolig vil øke i 2017 grunnet prestemangel og messefall. Regnskapet føres 

av Vefsn kommunes regnskapsfører og det revideres av godkjent revisor.   

 

6.  Bekreftelse (som revisjonen krever): Dolstad menighets virksomhet fortsetter.  

 

7.   Avslutning. 
Når en forsøker å se et arbeidsår i sammenheng, blir det mer synlig at Dolstad menighet har en 

viktig og omfattende funksjon for folk i Vefsn. Bak all denne aktiviteten ligger svært mange 

arbeidstimer både av ansatte og frivillige.  Menighetsrådet vil uttrykke en stor takk til hver enkelt 

som har bidratt til at Dolstad menighet er en aktiv menighet slik at mennesker i forskjellig alder 

og livssituasjon får oppleve det kristne budskap, fellesskap og omsorg.  

 
 

 

Vedtatt i Dolstad menighetsråd i sak 12/17 

 

 

Nils Erik Østerud 

leder 
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