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Påsketanker/v Kari Sjursen
Om ikke lenge er det påske. Denne høytiden som
kommer på forskjellige datoer hvert år, avhengig av
når første søndag, etter første fullmåne etter
vårjevndøgn kommer! Litt rart dette her, men sånn
er det. Med tidlig påske kan vi ha mest fokus på
ski, Kommer påsken seint er det mulighet for å
kjenne ett drag av vår…… Og mange av oss er glad
for noen av disse fri dagene hvor en kan nyte ett
forhåpentligvis godt turvær, skrelle appelsin, fyre
bål og kanskje sitte i solveggen.
Men hvorfor feirer vi påske? Hvorfor har vi disse
fridagene med de merkelige navnene? Spør du folk
på gata nå så er det mange som ikke har det helt
klart for seg. Var det ikke noe med Jesus??
Påsken er en av hovedhøytidene i kirka. Større enn
jula hvis en skal tenke teologisk. Men hvis en skal
se på oppslutningen rundt gudstjenestene i
høytidene så er jo jula definitivt den viktigste
høytiden. Men det som skjer i påsken er selve
grunnlaget for kristentroen. Uten Jesu død og
oppstandelse er det ingen kristen tro.
Hva skjer i påsken? Palmesøndag rir Jesus inn på
ett esel i Jerusalem og blir hyllet av folket med
forventning om at han skal bli den kongen de venter
på. Det er en hærskare av mennesker som hyller
han. Så snur brått stemningen i Jerusalem. Og få
dager etter var det de samme menneskene som
ropte på hans død, og det kan være lett å kanskje
sette seg til doms over Jerusalems innbyggere.
Men kanskje hadde vi også gjort det samme om vi
var der?? Folkeskaren med palmegrener diktet noe
inn i Jesus. De ønsket at han skulle være noe annet
enn det han var. De ønsket han skulle oppfylle
deres drømmer og deres ønsker på deres
betingelser. Kanskje er det noe vi kan kjenne oss
igjen i, at vi kan misforstå og dikte noen egnskaper
inn i andre mennesker som ikke stemmer, men som
er noe vi selv har bruk for.
Folkemengden den gang, de ville ha han som en
sterk konge. Han skulle ri dem inn til bedre tider. I
deres drømmer om Messias håpet de at han ville
være en mektig konge som løftet ansvaret fra dem
og la det på seg selv, så de kunne slippe angsten
og usikkerheten for framtiden. De dikta
forventninger, og egenskaper inn i Jesus som de
selv hadde bruk for.
Men Jesus rir ikke inn på et esel i Jerusalem for å
oppfylle våre ønsker med våre betingelser. Hans
hensikt var ikke å ta ansvaret fra mennesker. Tvert
imot utleverer han jo seg selv til vår ansvarlighet og
den måten vi forvalter den på. Det er det som skjer

noen få dager etter, og det viser oss hvordan Jesus
ønsker å være konge.
Skjærtorsdag innstifter Jesus nattverden med
disiplene sine, han gjør noe så uhørt som å vaske
føttene deres og varsler om sin kommende død. Så
ber han i Getsemanehagen Gud om å få slippe.
Det blir den kvelden og natta lett etter Jesus for å
få ham arrestert. Disippelen Peter fornekter at han
kjenner Jesus, og Judas forråder ham for OP
sølvpenger. Langfredag blir Jesus tatt til fange.
Ført gjennom Jerusalems gater med tornekrone på
hodet, dømt til døden av Pilatus og folkemengden
og korsfestet sammen med to røvere på Golgata.
Han tok ikke ansvaret og angsten fra oss. Han
viste oss ikke en Gud som ville frelse oss fra den
frihet han selv har gitt oss. Han viste oss en Gud
som lar seg knuse av oss, men som allikevel ikke
oppgir oss. Det er mysteriet om påsken, om Jeus
lidelse og død. Hans måte å være konge på
kommer til uttrykk når han henger på korset og
roper. Fader , forlat dem, for de vet ikke hva de
gjør. Med det forkynner han tilgivelse til oss, til oss
som ustanselig forsøker å skyve ansvaret fra oss,
og dermed krenker menneskene omkring oss.
Påskeaften skjer det ikke så mye før påskemorgen,
hvor kvinnene kommer til Graven for å stelle Jesu
legeme og finner graven tom. De møter Jesus og
prøver å ta inn over seg oppstandelsen.
Hva tenkte kvinnene som kom dit? Jeg låner ordene
fra diakon Elisabeth Nilsen Aas: Da kvinnene kom
til graven……. Så de at steinen var veltet bort.
Hva tenkte de ved morgengry, der de kom med sine
velluktende oljer? beleilig? Har romerne tatt han?
Eller «Snakket han ikke om oppstandelsen fra de
døde? Hva tenker vi i møte med en åpen grav?
De visste ikke hva de skulle tro…Kvinnene gikk inn i
graven. Modige, selv om usikkerheten nok var til å
ta og føle på. De møtte to menn i skinnende klær.
De ble forferdet. Går vi inn?
Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?
Han er ikke her, han er oppstått. Han er
oppstått???? Hva betyr dette for kvinnene, for oss?
….De vendte tilbake og fortalte alt…..men apostlene
mente det hele var løst snakk og trodde dem ikke.
Løst snakk? Fortvilelese eller tomhet? Glede, kraft
og mot?
Jesus stod midt iblant dem og sa: « Fred være med
dere!»
God påske!
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Dolstad kirke har to kor for barn våren 2018
Barnekoret:
Passer for de fra 4 år og oppover. Denne
våren fremfører vi musikalen «Hotel de
tusen stjerner» som handler om gatebarn i
Bolivia. Konserten er et samarbeid med
Drevja barnekor og fremføres i Drevja kirke
5. april. Etter dette skal vi øve til en konsert
sammen med korene i Dolstad kirke.
Barnekoret øver i Dolstad kirke hver tirsdag
fra kl 17 - 1730. Øvelsene ledes av to
ungdommer i samarbeid med organisten.
Gutte- og jentekoret:
For barna som går i 2 klasse og oppover er
gutte-og jentekoret mer aktuelt. Denne
våren har vi fokus på en CD-innspilling av
salmer til bruk i kirkens trosopplæring. Vi
skal også ha en konsert i Øyfjell Fjellhall 2.
juni. G&J-koret øver i Dolstad kirke tirsdager
kl 17.30 - 1845. Øvelsen ledes av kirkens
organist.

ungdomsgruppe. Begge korene øver
ukentlig unntatt i skolens ferier. Hver øvelse
avsluttes med enkel kveldsmat i
kirkekjelleren. Sangutvalget er variert. Vi
bruker rim, regler og kanon. Unisone og
flerstemte. sanger, flere språk og ulike
stilarter.
Ved å synge i våre kor blir du godt kjent
med den kristne kulturarven og den norske
sangskatten. Gjennom syngespill og
musikaler får noen prøve seg som solister.
Korene har flere opptredener hvert år. De
fleste er i tilknytning til Dolstad kirke, men
også andre steder. Vi har et nært samarbeid
med Vefsn kulturskole. Korene drives av
Dolstad menighet, men har et eget styre og
egen økonomi. Halvårskontingenten er kr
250, for søsken kr 100.
Gjennom organisasjonen Ung kirkesang har
vi et nasjonalt tilbud om kurs, kortreff og
leirer. Hvis du har lyst til å undersøke
nærmere om dette er noe for deg/ditt barn,
er det bare å møte opp til en øvelse for å se.

Hvis det er flere en 5 sangere i
ungdomskolealder, danner vi egen
Kantorilederkurs

Korsommerskole

Ung kirkesang har et eget banebrytende
opplæringsprogram. Her får barn helt ned i 10 års alder
grunnleggende opplæring i direksjon, notelære, spill på
instrument, hørelære og organisasjon og samarbeid.
Kursene er delt på flere nivåer og arrangeres hvert
halvår på regionnivå. Koret betaler
deltakerkontingenten, mens foreldrene betaler reisen.

Hver sommer deltar flere sangere på Ung
kirkesangs korsommerskoler. Leirene arrangeres i
Harstad, på Berkåk og i Kristiansand. Dette er et
populært tilbud.
Les mer om dette på www.sang.no
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Fasteaksjonen 2018,
18.-20.mars
Rent vann, solide doer og god hygiene til
flyktninger er stikkordene når konfirmantene i
Dolstad, Drevja og Elsfjord menigheter samler
inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon,
18-20 mars. Fjorårets bidrag var til stor hjelp for
flyktninger fra Boko Haram og Kongo. Da ble
det samlet inn godt over
100000 kr her i Vefsn!
Tradisjonen tro skal foreldre
og konfirmanter fra Vefsn
også i år samle seg og gjøre
en innsats for andre
gjennom Fasteaksjonen.
Allerede 11.mars har
konfirmantene i
nordkommunen
fasteaksjonsgudstjeneste i
Drevja kirke kl 19.00. Etter gudstjenesten blir
det servering av mat, kaker, kaffe og saft.
Bøsser og roder blir delt ut, og det vil være
mulig å starte innsamlingen allerede 12. mars
ute på bygda.
I Dolstad kirke starter det en uke seinere.
Fasteaksjonsgudstjenesten er søndag 18. mars,
og bøssene blir delt ut etter denne
gudstjenesten. Selve aksjonsdagen er 20. mars,
og da møter alle på Bedehuset vis-a-vis
apoteket. Etter at alle har vært ute på sine
roder, blir det servering av mat, kaker, saft og
kaffe.

Konfirmantforeldrene stiller opp sammen med
ungdommene,- de både kjører, baker og
registrerer bøssene som kommer inn. Denne
dugnaden er noe av det triveligste gjennom hele
konfirmantåret!
Som en norsk kirke er vi også del av den
globale kirken. Det å gi av det man har og vise
omtanke for andre, er viktige verdier for oss
som kirke. Gjennom Fasteaksjonen får vi
muligheten til å hjelpe
medmennesker over
hele verden, sier Ellen
Steffenrem, lokal
aksjonsleder i Vefsn.
Vi håper at dere der
ute tar vel imot våre
konfirmanter når de
kommer rundt med
bøssene. For de som
ikke har kontanter,
kan man Vippse til 2426 eller sms GAVE til
2426 (200 kr).

Husk at ingen kan hjelpe alle,
men alle kan hjelpe noen!
For ytterligere spørsmål og informasjon kan
dere gjerne kontakte:
Ellen Steffenrem, aksjonsleder
Mobil: 95788253
E-post: ellen.steffenrem@vefsn.kommune.no

Dolstad kammerkor og Operakoret Mo i Rana, VocalArt
og Capella Petri presenterer:

Membra jesu nostri
Diedrich Buxtehude (1637-1707)
Lørd 17. mars
Sønd 18. mars

kl 14.00 Alstahaug kirke
kl 19.30 Mo kirke
kl 15.00 Dolstad kirke

Inngang kr 150, Ungdom kr 50, Barn under 12 gratis. Forhåndssalg: ticketco.no
Musikalsk ledelse: Øivind Mikalsen
Vocal Art: Sopran: Karoline Persdatter Nygård, Marte Sand Alt: Ingrid Stige, Tenor: Paul
Kirby Bass: Henrik Sand Dagfinrud Capella Petri:Traverso: Inge Rolland, Barokkfiolin:
Nina Bergquist Rolland, Viola da Gamba: Elin Korneliussen, Teorbe: Erik Skanke Høsøien.

Gudstjenesteliste
4 1. halvår 2018

SLEKTERS GANG
Døde i Dolstad, Drevja og Elsfjord sokn.
DØDE
Dolstad sokn.
XY.ZZ. Gunvor Falch f. Z\ZO i Herøy, begr.
Mosjøen kirkeg.
PZ.ZX. Kirsten Angermo f. Z\O] i Mosjøen.
PX.ZX. Hermod Marius Sørgård f. Z\O^ i
Vefsn, begr. Dolstad kirkeg.
PY.ZX. Asbjørg Ellinor Johansen Jørgensen
f. Z\O^ i Grane, begr. Dolstad kirkeg.
ZY.ZX. Sigrun Olsrud f. Z\O^ i Vefsn.
Z_.ZX. Ester Hatten f. Z\X] i Drevja, begr.
Mosjøen kirkeg.
Z_.ZX. Kjellaug Synnøve Hauan f. Z\O_ i
Leirfjord, begr. Mosjøen kirkeg.
Z\.ZX. Inger Anne Jørgensen f. Z\XO i
Alstahaug, begr. Mosjøen kirkeg.
XP.ZX. Knut Lundestad f. Z\^] i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
X`.ZX. Anne–Grete Storjordet f. Z\`Y i
Oslo begr. Mosjøen kirkeg.
X].ZX. Elfrida Stuvland f. Z\XY i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
OP.ZX. Jon Petter Lie f. Z\YX i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
PO.PZ.Z_. Johan Kristoffer Grøftrem f.
Z\XY i Vefsn begr. Dolstad kirkeg.
ZZ.PZ. Tora Jacobsen f.Z\O_ i Ål begr.
Mosjøen kirkeg.
ZX.PZ. Eirik Jørgensen f. Z\\Z i Oslo,
begr. Mosjøen
Z_.PZ. Marie Lovise Vikdal f. Z\YO i Vefsn,

begr. Mosjøen kirkeg.
X].PZ. Harald Hauso f. Z\`P i Harstad,
begr. Mosjøen kirkeg.
X\.PZ. Bjarne Oliver Skaland f. Z\XX i
Vefsn, begr. Dolstad kirkeg.
PX.PX. Sverre Halsvik, f. Z\X^ i Vefsn,
begr. Dolstad kirkeg.
P].PX. Terje Birger Lund, f. Z\^` i Vefsn,
begr. Almåsen kirkeg.
P\.PX. Per Steinar Tangen, f. Z\`^ i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
ZP.PX. Magnar Gimse, f. Z\OY i Melhus.

Drevja sokn
XO.ZZ. Ingrid Nilsen f. Z\XZ i Drevja, begr.
Drevja kirkegård
XZ.PZ.Z_ Norveig Marie Vatshaug f. Z\OO i
Vefsn, begr. Drevja kirkeg.
Elsfjord sokn.
XY. ZZ Odd Jentoft Rundsvoll f. Z\OZ i
Elsfjord, begr. Elsfjord kirkeg.
P`.ZX Else Irene Vatshaug f. Z\X_ i NordRana, begr. Elsfjord kirkeg.
ZX.ZX. Solveig Hundvik f. Z\XX i Vefsn,
begr. Elsfjord kirkeg.

SLEKTERS GANG
Konfirmanter i Drevja og Elsfjord
Gruppe A, Drevja kirke, Lørdag X]. mai kl
ZP.OP
Sindre Tobias Lundeng, Blåfjellveien ^^`,
_]]^ Mosjøen
Kristian Skjølberg, Brattbakkveien `Z,
_]]^ Mosjøen
Eivind Albrigtsen Forsmo, Forsmov. ZOY,
_]]^ Mosjøen
Benjamin Aufles, Luktvassvegen X`\_,
_]YX Elsfjord
Marius Andre Aune, Wergelandsvegen ^,
_]`Y Mosjøen
Alice Kristin Arnes Dyrhaug, Forsmoveien
ZZO, _]]^ Mosjøen
Viktor Samuel Fransson Kjønnås,
Finnsletta `, _]]^ Mosjøen
Helene Granmo, Forholtvegen XX,
_]]^ Mosjøen
William Paulsen Brubakk, Strømsvegen O,
_]]^ Mosjøen
Gruppe B, Drevja kirke, Lørdag X]. mai kl
ZO.PP
Anna Celina Strømmen, Bergsnevvegen
Y^, _]]^ Mosjøen
Mikael Tveråli, Yttermoen XZ, _]]^
Mosjøen

For 50 år siden

Trine Helen Gjerstad, Granmovegen O,
_]]^ Mosjøen
Brandon David Rivas, Ømmervassvegen
Y^`, _]]^ Mosjøen
Maria Linn Bolstad, Fjordveien ZX\],
_]]^ Mosjøen
Maria Solheim Sivertsen, Luktvassvegen
Z]X_, _]]^ Mosjøen
Marlon De Jesus Rivas, Ømmervassvegen
Y^`, _]]^ Mosjøen
Daniel Andre Bøe, Fjordvegen ]``,
_]]^ Mosjøen
Susanne Kristiansen, Fjordvegen ZXXO,
_]]^ Mosjøen
Sandra Rabben, Fjellvegen ^Z,
_]]^ Mosjøen
Inger Tatjana Haugli Nilsskog,
Lindsetveien Z^X, _]]^ Mosjøen
Konfirmanter i Elsfjord kirke, Søndag XY.
mai kl ZX.PP
Kaia Therese Enge Rundsvoll,
Elsfjordveien ^OX, _]YX Elsfjord
Margit Trondmo, Elsfjordvegen `O],
_]YX Elsfjord

SLEKTERS GANG
Konfirmanter i Dolstad
Gruppe A, Dolstad Søndag ].mai kl ZP.OP
Espen Berntsen Johansen, Finnvikveien ZO,
_]]` Mosjøen
Rikke Marie Eggum, Herringvegen YOX,
_]`\ Mosjøen
Maja Jensen-Aanes, Formyrvegen `,
_]`\ Mosjøen
Daniel Erlandsen Johansen, Åsveien X^,
_]]O Mosjøen
Brage Walter Steffenrem Pfeifer, Aspåsveien ^P,
_]]Z Mosjøen
Henrik Aufles Strand, Vestersidvegen YYY, _]`_
Mosjøen
Cecilie Thorvaldsen Sæterstad, Sandbugata ZP,
_]]P Mosjøen
Tristan Andreas Fjeldstad, Honggardsveien ]X,
_]`_ Mosjøen
Emil Lillebjerka Tverrå, Kråkeveien ],
_]]` Mosjøen
Stian Skar, Skogsveien OO,
_]]Z Mosjøen
Jakob Rynesli Pedersen, Hestremvegen _Z, _]]^
Mosjøen
Håvard Værdalshaug Vatnan, O.H. Øksendalsvn
XF, _]]Z Mosjøen
Ingrid Emilie Myrnes, Myrnesvegen XPB,
_]`\ Mosjøen
Janicke-Helen Paula Alvilde Simskar Tverå, Tore
Hundsgate ZY, _]`Y Mosjøen
Emma Breirem, Austerbygdvegen ZY_,
_]`_ Mosjøen
Thea Sjånes Gjendahl, Ibsens gt Z^,
_]`Y Mosjøen
Terje Brygfjeld, Lundvegen ^, _]]Z Mosjøen
Gruppe B, Dolstad Søndag ]. mai kl ZO.PP
Solveig Aasvik Breirem, Brinken Y, _]]Z Mosjøen
Øystein Ferdinand Hånes, Luktvassvegen OOZ,
_]`_ Mosjøen
Guro Ellingsen, Spellemannsvegen Z^,
_]]` Mosjøen
Daniel Andreas Breirem, Spellmannsvn. X,
_]]` Mosjøen
Markus Mikalsen, Falkveien OX, _]]`Mosjøen
Kathrine Sofi Kristiansen, Hagforsen XZ, _]`_
Mosjøen
Ida Mo Pedersen, Dølhaugen O, _]`_ Mosjøen
Didrik Severinsen Fjeldavli, Halslia ZP,
_]]O Mosjøen
Nora Bratteng, Herringveien ZO]Y, _]`\ Mosjøen
Lucas Engås Lynum, Aspåsvegen ]],
_]]Z Mosjøen
Ole Henrik Kjærstad Hagen, Maritmoen `,
_]`_ Mosjøen
Gruppe C, Dolstad TorsdagZP. mai kl ZP.OP
Mathea Gangmark Skogsøy, Spelmannsveien XX,
_]]` Mosjøen
Oliver Andre Andersen, Snevegen OD,
_]]O Mosjøen
Severin Wulff Walton, Bjønnklokkveien _,
_]]O Mosjøen

Ingrid Larsen Stuvland, Rådhusgt `,
_]`Y Mosjøen
Ida Beate Langfjord, Hubrovegen `X,
_]]` Mosjøen
Leif Egil Mortensen, Heming unges veg `c, _]]Z
Mosjøen
Joakim Nordås Moan, Sandbugata _,
_]]P Mosjøen
Jenny Oline Rømma, Rynesåsen _X,
_]]` Mosjøen
Julie Hansen Lyng, Movegen XY,
_]]Z Mosjøen
Ragnhild Enger, Sjøgata OO, _]`] Mosjøen
Kristine Amalie Mosheim, Vefsnveien ^XO A, _]`_
Mosjøen
Elias Bjørknes Kjønigsen, Hans Halls gate Z^,
_]`Y Mosjøen
Victoria Bendiktsen Forbergskog, Finnbrautvegen
X, _]]Z. Mosjøen
Natalia Binkowska, Halsmovegen X^,
_]]O Mosjøen
Mathea Fagerli, Stortingsmannsvegen _,
_]]` Mosjøen
Sofie Hagfors Haustreis, Hagforsen X^,
_]`_ Mosjøen
Hedda Marie Nordgård, Rynesåsen OZ,
_]]` Mosjøen
Sandra Nordås, Idretsvegen XO, _]]Z Mosjøen
Emil Nyland Lund, Svingen O, _]]Z Mosjøen
Mari Larem Næstby, Halsmoveien ]^,
_]]O Mosjøen
Thomas Stimo, Tore Hunds gate \a,
_]`Y Mosjøen
Gruppe D,Dolstad Torsdag ZP. mai kl ZO.PP
Markus Grande Andersen, Snevegen X`,
_]]O Mosjøen
Johanna Jørgensen Sæterstad, Herringveien
]_Xa, _]`\ Mosjøen
Emma Kristin Mikalsen, Falkvegen ZP,
_]]` Mosjøen
Emma Solhaug Larsen, Steinveien ` F,
_]]Z Mosjøen
Saina Jessica Månsson, Skjurvegen _,
_]]` Mosjøen
Sofia Margaret Valle, Hegrevegen X,
_]]` Mosjøen
Kristoffer Åsvang-Johansen, Trastveien O,
_]]` Mosjøen
Andrea Olava Simonsen, Rynesåsen ZZP,
_]]` Mosjøen
Ruben Pettersen, Hestremveien _O,
_]]^ Mosjøen
Helle Bjørhusdal Wangsvik, Austerbygdveien XZ b,
_]`Y Mosjøen
Anette Sund, RynesåsenZ`Z, _]]` Mosjøen
Anne-Maria Forsjord, Finnbrautveien Z],
_]]Z Mosjøen
Ole-Kristian Forsjord, Finnbrautveien Z],
_]]Z Mosjøen
Adrian Walberg Avdem, Bernt Olderskogs vei Z,
_]]Z Mosjøen

SLEKTERS GANG
Konfirmanter i Dolstad
Gruppe E, Lørdag ZX. mai XPZ_ kl ZP.OP
Oda Stenhaug, Sandbugata ZZ,
_]]P Mosjøen
Madelen Forsback Bjerknesli
,
Trastveien ZP, _]]` Mosjøen
Karoline Johansen, Heimtunvegen ^,
_]]Z Mosjøen
Jonatan Smedseng, Hagforsenget \,
_]`_ Mosjøen
Sindre Johansen, Brennmovegen XP,
_]]P Mosjøen
Simen Vordal, Ramnvegen Z],
_]]` Mosjøen
Signe Drag, Falkveien O], _]]` Mosjøen
Kristian Aas, A.Kiellands gate ZP,
_]`Y Mosjøen
Gard Stenhaug, Sandbugata ZZ,
_]]P Mosjøen
Elise Myrvoll, Austerbygdveien O^P,
_]`_ Mosjøen
Matilde Aakvik, Storgt ZO, _]]P Mosjøen
Sondre Andreas Pedersen, Falkvn.XP,
_]]` Mosjøen
Erika Hoholm Fossheim, Brattbakkvegen
ZZX, _]]^ Mosjøen
Aleksander Holmen Engås, Halslia Z,
_]]O Mosjøen
Ronny Kristiansen Hansen, Mariskovegen
Z`, _]`Y Mosjøen
Ragnhild Kristine Haugen, Hellfjellvegen
Z^P, _]]^ Mosjøen
Even Liland Tønne, Skjurvegen Z\,
_]]` Mosjøen
Jenny Lovise Dinessen Krekling, Falkvn.XP,
_]]` Mosjøen
Thea Margrethe Edvardsen, Helligbergveien
\, _]]O Mosjøen
Ole Martin Finseth, Rynesåsen ^`,
_]]` Mosjøen
Petter Myrnes Herringbotn,
Skalandsveien YY, _]]^ Mosjøen
Daniel Sæterstad Helgå, Gamarkveien \`,
_]`_ Mosjøen
Tiril Emilie Tverå Fossdal, Vestersidvegen
\]`, _]`_ Mosjøen
Andrine Ånes Jessen, Liv Grannesveg Xb,
_]`_ Mosjøen
Gruppe F, Dolstad Lørdag ZX. mai kl ZO.PP
William Endresen, Innervollan Z^,
_]`Y Mosjøen
Daniel Thomasli Abrahamsen, Halsmoveien
XO, _]]O Mosjøen
Sabrina Skogsaas Larssen, Petter Holst gate

ZP, _]]Z Mosjøen
Andreas Aufles Jensen, Husbrekka X^,
_]]Z Mosjøen
Adrian Bergsnev Holmen, Austerbygdveien
Z\^, _]`_ Mosjøen
Henrik Kirknes Schille, Vestersidvegen YP`,
_]`_ Mosjøen
Ida Bentseng Jensen, Vestersidvegen _Z\,
_]`_ Mosjøen
Maria Nyland, Lagmannsgata X\,
_]`Y Mosjøen
Hedda Solbakken-Sviund, Tiurveien `,
_]]` Mosjøen
Vilde Sebine Enaasen Nilsen, Kulstadbakken
OX, _]]` Mosjøen
Martin Solhaug Hansen, Petter
Olderskogsgate ], _]]P Mosjøen
Erica Jørgensen Øien, Luktvassvegen ]Z`,
_]`\ Mosjøen
Emma Tyra Mannerfjord, Fagerbakken X,
_]]Z Mosjøen
Emilie Lawrence Hagen, Kjerkelia XP,
_]]O Mosjøen
Ivan André Sørgård, Hongårdsvegen ^^,
_]`_ Mosjøen
Erlend Nervik, Arne Dahls veg X,
_]`_ Mosjøen
Solveig Hammer Haraldsen, Vefsnveien ]^,
_]]Z Mosjøen
Celine Mari Karstensen, Steinveien \c,
_]]Z Mosjøen
Kristine Eidet Eggen, Rynesåsen \X,
_]]` Mosjøen
Johannes Bredesen Øvereng, Elsa Laulas
veg X_, _]`_ Mosjøen
Anne Jorunn Kvitfjell, Bakkegata `,
_]]O Mosjøen
Espen Eriksen, Auflesv Z`, _]`_ Mosjøen
Sivert Angermo, Hegreveien OP,
_]]` Mosjøen
Rikard Lindseth Angermo, Heming Ungesveg
X_, _]`_ Mosjøen
Vendela Linea Linerud Aune, Breimoveien
OO, _]]` Mosjøen
Lørdag ZX. mai XPZ_ kl Z`.PP Dolstad
Fredrik Fagervik, Skjervengan XXc,
_]`Y Mosjøen

7 GANG
SLEKTERS
Døpte og Vigde

DØPTE
Dolstad sokn
X].ZZ.Mikkel Grøtheim Bøe
Noah Aufles Puntervold
Marcus Puntervold Barstad
William Alstad Nicolaisen
Johann Daleng
Jenny Laukvik
Håkon Aalbotsjord
PO.ZX. Marcus Johnsen
Emil Pedersen Brattbakk
X].ZX. Daisy Alexandra Carson
Sara Helene Urvik
Emilie Meyer Dos Santos
Z^.PZ.Z_. Theo Vollan Næstby
Felix Vollan Næstby
X_.PZ. Lucas Halligard Pettersen
Patrik Pedersen
Tomine Danielsen Svendsen
P^.PX. Dennis Rørvik
ZZ.PX. Sara Sofie Henriksen

Lasse Nilsskog Rasen
X`.PX. Bruno Afonso Filipe
Vilde Eline Johnsen Rossetnes

VIGDE
Dolstad sokn
X`.ZZ. Cula Gordo Ofel og Roy Gunnar
Johansen

Frivillig via facebook?
Under siden Dolstad kirke på Facebook finner du gruppen Ke skjer i kjerko – vil du bidra?
I denne gruppen vil vi gjerne fortelle om de aktiviteter og samlinger som vi har i kirkene våre.
Samtidig vil vi bruke gruppa til å finne akkurat
deg som har tid og lyst til å være med og bidra
på de forskjellige samlingene vi har i løpet av
året. Her er noe av det vi har eller ønsker oss,
hvor du gjerne kan være med og delta:
Babysang - Besøkstjeneste - Blomsterfond Bollebaking - Diakoniutvalg - Fellesskapstreff Flyktningearbeid – Gudstjenestearbeid
(kirkevert, tekstleser, nattverd, musikk,
bolleutdeler med mer) - Julaften - Konfirmanter
- Kor - Kveldsmatgruppe - Menighetsblad Menighetsråd - Nattkafé - Psykisk
utviklingshemmede - Småbarnssang Sorgarbeid - Trosopplæring - "Ung i kirken" "Voksen i kirken" - Åpen kirke.
Høres noe av dette spennende ut? Er det noe
du kunne tenke deg å være med på?
Ta kontakt eller følg med i denne gruppen!
Følg oss også på vårt nettsted der vi har mye
informasjon og en oppdatert
arrangementskalender: www.kirken.no/vefsn

Mvh Kristin diakon, Y`ZPZZ`Y /
Y`ZPZZ`_
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For 50 år siden. Vi vil forsøke å formidle små inntrykk fra menighetslivet i Vefsn for 50
år siden, gjennom småplukk fra den tidens menighetsblad.

1968

Vi holder Dolstad kirke åpen onsdager mellom
kl Z_-XP fra februar og ut juni måned.
Som en del av vårt utadrettede diakonale
menighetsarbeid åpner vi kirken for folk, uten
at det er et spesielt arrangement som skal
foregå. Vi tilbyr et rolig og stille sted med rom
for sorgbearbeidelse, trosutøvelse og kontakt
m e l l o m m e n n e s k e r. F r a f ø r t i l b y r v i
enkeltsamtaler og muligheter for å delta i for
eksempel sorggruppe.
Noen benytter seg av disse mulighetene, men
det er ikke alltid like lett å få nok folk til å lage
en gruppe.
Derfor tenker vi at den åpne kirka gir folk en
ekstra arena til å oppsøke kirkerommet mer
uforpliktende - til å tenne lys, oppleve stillhet,
men samtidig også få mulighet til å knytte
kontakt med oss og hverandre.
For spørsmål eller om noen frivillige vil være
med på dette, ta kontakt med kirkekontoret på
telefon Y` ZP ZZ `_.
Med vennlig hilsen Kristin Remhaug Duesund,
diakon

Mosjøen Helsekostsenter AS
Åpningstid: Man-Fre 0900-1600, Torsd:
0900-1800
Lør: 1000-1500
Besøksadr:
C.M.Havigsgt. 8, 8656 MOSJØEN
Tlf: 75 17 27 77

Påskens gudstjenester i Vefsn:
Palmesøndag X`. mars
ZZ.PP Gudstjeneste i Dolstad kirke v/ Kari Sjursen
ZX.PP Friluftsgudstjeneste på Enge i Drevvatne v/
Gry Solbraa
Skjærtorsdag X\. mars
ZO.PP Friluftsgudstjeneste i andaktsholo på
Granmoen v/ Ragnhild Fasseland
Z\.PP Kveldsmesse og kveldsmat i Dolstad kirke v/
Kari Sjursen
Langfredag:
ZZ.PP Langfredagsgudstjeneste i Dolstad kirke v/
Kari Sjursen
Z\.PP Streif gjennom påsken» i Elsfjord kirke v/
Ragnhild Fasseland
Påskedagen Søndag Z. april:
ZZ.PP. Høytidsgudstjeneste i Dolstad kirke v/ Gry
Solbraa og Ragnhild Fasseland
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MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT.
Dolstad menighet har inngått en ny avtale om misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen. Prosjektet
menigheten skal støtte, går under navnet Stefanusbarna. Men kanskje er navnet til organisasjonens
grunnlegger, Mamma Maggie, mer kjent i Norge.
Mamma Maggie, eller Magda Gobran, omtales ofte som Midtøstens Moder Theresa. Mamma Maggie
vokste opp i en rik, kristen familie i Kairo, Egypt. Hun kjente lite til den nøden som preger stadig flere
familier i storbyens utkant. Gjennom mange år har kristne egyptiske familier strømmet til Kairo med en
drøm om en ny start. De siste årene har Egypt vært preget av revolusjoner og ustabilitet, og dette har også
gått hardt utover livsvilkårene til fattige kristne familier sør i Egypt. Men uten utdannelse ender drømmen
brått i møte med Kairos slumområder. Mange familier finner ut at eneste måte å tjene penger på, er å
samle inn søppel for å kildesortere den, før de selger søppelet videre. Profitten er svært beskjeden, men de
helseskadelige følgene av et liv i og av søppel er mange.
Et liv i slummen byr på åpenbare utfordringer:
mangel på hygiene, utdannelse, muligheter.
Håpløsheten fører også dypere nød med seg, og
rusmisbruk, vold og overgrep forsterker og
sementerer fattigdommen. Mange familier mister
også sin kristne tro og identitet, og mister sin
tilhørighet til ett av verdens eldste kirkesamfunn,
den koptisk-ortodokse kirke.
Mamma Maggie var en suksessrik akademiker da
hun for over 30 år siden fikk et brått møte med den
fattigdommen hun lenge hadde oversett i sin egen
by. Omveltningen ble stor for Mamma Maggie og
hennes familie da hun bestemte seg for å selge alt
hun eide og vie sitt liv til å hjelpe barna i søppelslummen. Hun fant for ut at hennes dypeste motivasjon
var å arbeide for å gi hvert barn framtid og håp, midt i alt det håpløse. Over de siste 25 årene har
organisasjonen Stefanusbarna vokst jevnt, og over 1700 ansatte og frivillige medarbeidere har i dag sluttet
seg til den samme visjonen.
...forts. neste side

Frivillig gave til Vefsn
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..forts.
Stefanusbarna har forpliktet seg til et langsiktig nærvær i
slummen. – Vi må være nær disse familiene og barna
deres for selv å kjenne deres smerte og se deres
sammensatte behov, både fysiske og åndelige, sier
Mamma Maggie. I praksis er det ulovlig å bygge nye
kirker i Egypt. Men Mamma Maggie ble tidlig klar over et
juridisk smutthull: hun kunne starte kristne barnehager. Gjennom barnehagene får barna både
trosopplæring og en god forberedelse til skolestarten. Veien ut av slummen går via ny selvtillit og
utdanning. Andre viktige satsningsområder er oppfølging av familiene hjemme, yrkesutdanning,
grunnskole, legehjelp, matutdeling til de aller fattigste, barnehjem og mødreundervisning. Til
sammen når arbeidet ut til over 25.000 familier i hele Egypt.
Stefanusbarna arrangerer også hyppige barne- og ungdomsleire. Her får hver deltaker et livsviktig
pusterom, og får mye tid med kompetente voksne som hjelper med bearbeidelse av traumer som
mange bærer på. Flere hundre barn står sammen og synger av full hals: Alt makter vi i han som
gjør oss sterke! Og her ligger den store hemmelighetene til Stefanusbarna. De tørr å ta Gud på
alvor, midt i et hav av fattigdom i alle sine nedverdigende former. De lever og arbeider med en
klar forventning til Gud – at han handler her og nå.

Sorg og oppfølging
Kirken i Vefsn har et tilbud til alle som har mistet en av sine kjære ved dødsfall.
Tiden etter et dødsfall kan kjennes svært tung og vanskelig, enten tapet skjedde brått og uventet – eller
etter en lang sykdomsperiode. Ofte svinger følelsene sterkt, og de kan komme mer fram når uker og
måneder er gått og den første oppmerksomheten har stilnet av. Ikke minst da kan det være nødvendig å
fortsette med å sette ord på sine tanker og følelser. Vi vet at det etter et dødsfall kan kjennes godt å ha
noen utenfor familien å støtte seg til.
Vi tilbyr sorggrupper og / eller individuelle samtaler med prest eller diakon.
Hensikten med en sorggruppe er å hjelpe sørgende i en mest mulig
tilsvarende situasjon til å komme sammen for å dele tanker, følelser og
erfaringer med hverandre. Slik tror vi det går an å yte gjensidig støtte på
veien videre. Gruppen møtes regelmessig og gjennomfører vanligvis 6
samvær. Samlingene varer ca 1 - 1,5 time og gruppen kan bestå av 4-8
personer.
Ønsker du å melde deg på en gruppe kan du sende en e-post, eller ta en
telefon til kirkekontoret. Tilbudet er gratis og gjelder også for andre
pårørende.
Ønsker du en individuell kontakt / samtale med prest eller diakon, eller mer
informasjon om tilbudene vi har til etterlatte, er du velkommen til å ta kontakt med oss.
Telefon kirkekontoret: 75 10 11 49 / 75 10 11 58
Telefon diakon: 75 10 11 57
e-post: kristin.duesund@vefsn.kommune.no
Kristin Duesund, diakon

