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Påskens budskap?

Hva er egentlig påskens budskap. I kristen 
sammenheng  tenker  en  gjerne  på 
påskemåltidet, natten i Getsemane, hanegal, 
Judas  svik,  at  Jesus  ble  tatt  til  fange  og 
korsfestet  og  sto  opp  fra  de  døde  tredje 
dag.

Påskebudskapet  kan  virke  dystert  og 
vanskelig. Vi må undersøke dette nærmere 
og hvem er vel nærmere å spørre enn vår 
kjære sokneprest.  Svaret hennes finner du 
på de neste 2 sidene.

Påskens gudstjenester finner 

du på side 7



Påsken - en feiring av glede og håp

Er påskefeiringa dyster? Det var nytt for meg!  
Påsken er jo feiringa av glede og håp.
Helst også appelsiner, godt vær, skitur, fri, god 
mat.  Påskefeiringa vår her er jo nært knytta opp 
til våren, lyset som er kommet tilbake, og noen 
fridager.  Ingenting er dystert med det.
Helst så skal vi jo kunne være sammen, men i år 
som i fjor, blir avstand og smittevern viktig, Men 
vi feirer påsken, og selv om de fysiske 
gudstjenestene er avlyst, er  dere velkommen til å 
stikke innom kirken når den er åpen, eller se på ett 
digitalt arrangement.  (Se egen oversikt). 

Påsken  en tid for å gå nærmere inn i grunnlaget 
for kristentroen.  Påsken er kirkas viktigste høytid.   
Og ser du på, eller hører du på en gudstjeneste i  
påsken kan du få fortellingen om Jesus og det som 
skjedde, fortalt på de forskjellige dagene med 
musikk tekstlesning og refleksjon. Du vil  kunne 
oppleve gudstjenester med ulikt perspektiv, 
gjennom tekster om forventning,  makt,  felleskap, 
menneskelig svik, ondskap, unnlatelse, feighet, 
omsorg, sorg og glede. 
Gleden kommer etter  alle hendelsene i den stille 
uka, den kommer  med oppstandelsen påskedagen. 
Vi feirer påske.  Jesu død og oppstandelse. 
Fortellingen starter palmesøndag hvor Jesus rir inn 
til Jerusalem for å feire den Jødiske påskehøytiden 
i Jerusalem.  I bibelen i profetiene står det at det 
skal komme en konge som skal bidra til at 
menneskene blir frigjort fra makthaverne - en 
frelser. Og folk mente Jesus var denne kongen, og 
de hyllet han palmesøndag.  Så snur stemningen, -  
folket vender seg mot Jesus, og Jesus vet hva han 
har i vente. Skjærtorsdag vasker han disiplenes 
føtter, han antyder for dem hva som kommer, og 
innstifter nattverden. Etter det blir han forrådt og 
svikta av vennene sine, og tilslutt korsfestet.    
Han dør der på korset langfredag, og uten 
påskedagen ville påskefortellingen vært en 
fortelling om felleskap, urett, ondskap, makt, 
overgrep og sorg.   Jesu ble korsfestet sammen 
med to andre.  Ikke spesielt mye å feire det!. 
Vi må ta med oss påskedagen for å forstå at det 
skal feires, - mysteriet hvor kvinnene kommer til 
graven og finner den tom. Jesus er borte –  er han 
virkelig mer enn et menneske?  De møter han der, 
ingen hadde forventet at dette skulle skje, og 
fortellingen beskriver hvordan Jesus i dagene 
etterpå møter treffer ulike mennesker, og 

etterhvert  utvikler det seg en erkjennelse av at 
Jesus har stått opp, og er sann Gud og sant 
menneske.  Kristendommen er skapt.  Uten Jesu 
død og oppstandelse ville vi ikke hatt noe 
kristendom. 

Dette er kjernen i vår kristne tro. Ett mysterium, 
og vanskelig å forstå for oss rasjonelle mennesker 
som er vant til at alt skal kunne forklares og 
forstås.  Vi må tro det.  At hendelsene har en 
hensikt, og at oppstandelsen vil kunne være en 
mulighet og ett håp for alle mennesker.  Alle de 
fire evangeliene forteller om Jesu korsfestelse og 
oppstandelse. Sentralt i kristendommen er troen på 
at Jesu død skjedde for oss. Menneskets behov for 
hevn og gjengjeldelse, gjerne i generasjoner, ble 
brutt. Vi og menneskeheten får en ny start.  Vi er 
jo vant til å fikse ting selv.  Som mennesker vil vi 
jo gjerne ordne opp og leve og klare oss uten Gud. 
I påskebudskapet er det Gud som handler og våre 
prestasjoner blir satt til side. Nå er det tro og nåde 
som betyr noe. Gjennom hans død får vi tilgivelse 
for synd. Gjennom hans oppstandelse får vi liv og 
håp.  Kjærligheten vinner over døden. 

Om vi klarer å tro det, eller forklarer hendelsene 
som ett ønske om alternative fakta, for å bruke ett 
nytt ord,  se det er jo de vanskelige tankene noen 
og enhver av oss innimellom strever med. 

OPPSTANDELSEN: Biskop Halvor Nordhaug 
holdt denne andakten 1. påskedag i 2018 i Bergen 
domkirke, og jeg har fått lov å gjengi noe av 
innholdet her: 
«Er fortellingene om Jesu oppstandelse i 
evangeliene alternative fakta? Er de skapt av et 
ønske hos hans venner om at historien om Jesus 
var for god til å slutte i graven?
Et slikt ønske er ikke vanskelig å forstå. I mange 
religioner verden over lever da også et håp om en 
eller annen fortsettelse av livet etter døden. Troen 
på reinkarnasjon, eller på at menneskers ånd eller 
sjel lever videre i en eller annen form, er utbredt – 
og den troen er eldre enn kristendommen.
Nei, et slikt ønske er ikke vanskelig å forstå, slik 
som tilværelsen faktisk arter seg. Det er mye som 
er vondt, for mange blir livet avbrutt alt for tidlig. 
Og uansett om livet blir kort eller langt så smerter 
adskillelsen. Og tanken på at vi en dag ikke skal 
finnes mer

.- forts neste side



Jeg vet ikke noe sted hvor denne angsten for 
utslettelsen, at vi ikke skal finnes mer, er uttrykt 
sterkere enn i Olaf Bulls dikt Metope. Her spør 
dikteren sin kjære: «Ven – hvad tænker du paa?» 
Og hun svarer:
"Jeg tænker paa kvelder som denne, jeg ikke faa 
lov til at leve –
paa modne marker, som bruser af korn, uten mig!
Paa rørende, lette smaating: Aks, som knækkes,
veier i sjøen, bleke seil derute,
bølger, som strømmer mot stranden uten mig!
Hverdagen, ven, som mildt blir ved bak graven,
tænker jeg paa, og alle de dype, blaa,
kommende kvelder her i sommerhaven,
uten mit sind mot dit, tænker jeg paa!"
Jeg tror dette er det vondeste med døden – ikke 
smerten i selve dødsprosessen, men nettopp 
utslettelsen; at vi, jeg, ikke skal være mer. Og alt 
skal gå videre som før, uten oss.
II
Nærliggende er det da kanskje å lage seg noen 
alternative fakta – en ønskediktning om at livet 
vinner til slutt likevel, at det blir et gjensyn. Var 
det kanskje på denne måten oppstandelsestroen 
ble til?
Det er lite som tyder på det. Disiplene hadde 
ingen ønskedrømmer om noen oppstandelse. De 
regnet ikke med det. 
Vi finner lite av oppstandelsestro i Det gamle 
testamente. Alt er slutt med døden. Her er egentlig 
bare ett unntak, i Daniels bok kapittel 12: «Mange 
av dem som sover i jorden skal våkne opp». Ellers 
er det helt mørkt etter døden. Graven er slutten. 
Det var heller ingen forventning om at Messias, 
når han kom, skulle vinne over døden.
Så når Jesus ble tatt ned fra korset var det så 
definitvt «game over». Alt de hadde håpet på 
disse tre årene sammen med ham, ble begravet.
Inntil det skjedde som ingen hadde trodd – graven 
var tom. Og der liket skulle ha vært, møtte 
kvinnene nå en engel: «Han er ikke her, han er 
stått opp. Kom og se stedet der han lå.» 
Her er det ingen alternative fakta skapt av 
ønsketenkning. Her er det motsatt. Her kommer 
virkeligheten først, og deretter kommer troen.
III
Men hva som egentlig skjedde – selve underet, 
oppstandelsen – ligger i mørke hos evangelistene. 
Det var ingen vitner. Mens kvinnene var på vei til 
Jesu grav skjedde det som ikke egentlig kunne 
skje. Her er Gud på ferde. Her handler han som 
har skapt universet og holder det oppe.
Gud Faderen rører ved Sønnen og Jesus reiser seg 

og går ut – før steinen var rullet vekk. Så kommer 
engelen og ruller steinen bort, slik at kvinnene 
kunne gå inn og se det de ikke trodde og ikke 
hadde forventet. Men da hadde det allerede 
skjedd, og verken de eller noen andre skulle noen 
gang få vite hvordan. Dette mysteriet er til sist 
skjult hos Gud.
Det er noe overveldende, noe utilgjengelig, hellig 
– og derfor skremmende i denne hendelsen. Det 
signaliseres ved jordskjelvet som Matteus 
forteller om.
Samtidig er dette noe utrolig gledelig – et gisp av 
lettelse. En begynnende latter – påskelatteren.  
Ikke rart at det er en dobbelthet i kvinnenes 
reaksjon der de løp bort fra graven: Det står at de 
var «redde, men jublende glade».

IV
Og se – mens de løper kom Jesus mot dem og sa: 
«Vær hilset». De gikk fram og omfavnet føttene 
hans og tilba ham».
Oppstandelsestroen ble ikke til bare ut fra en tom 
grav og noen ord fra en engel. Nei, alle 
evangeliene forteller om at disiplene etter 
oppstandelsen også fikk møte ham. Og dette 
møtet var avgjørende.
Jesus stod opp – ikke for å forsvinne men for å 
være sammen med sine venner. Han søker alltid 
opp mennesker, vil ha fellesskap med dem. 
V
Teksten slutter slik: «Gå og si til mine brødre at 
de skal dra til Galilea. Der skal de se meg»
Gå og si… fortell det videre. Siden har disiplene 
sagt det om og om igjen gjennom århundrene: 
Graven er tom. Han lever. Han er her. Hos oss nå. 
Hos meg. Han går ved min side, og han blir ikke 
trett han som jeg.
Ja, for jeg blir trett. Og når jeg til sist er så trett at 
jeg ikke orker mer, og sovner for ikke mer å 
våkne, da er han der fortsatt.
Og en dag skal også Gud røre ved meg, ved oss, 
slik han rørte ved Jesus i graven, og hente oss opp 
fra jorden eller fra havet eller fra asken. Da skal 
vi se Jesus.
Og det som begynte der i Jerusalem tidlig om 
morgenen skal fullføres. Alle steiner skal rulles 
vekk. Og sola skal stå høyt, høyt på himmelen.»

Ha en riktig god påske hilsen Kari



SLEKTERS GANG 

DØDE Dolstad sokn

11.07 Vidar Johansen, f. 1946, begr. Dolstad
02.11 Vesla Oline Olsen, f 1926, begr. Mosjøen
03.11 Gunvor Vollen, f. 1929, begr. Mosjøen
03.11 Brita Svendsen, f. 1937, begr. Mosjøen
03.11 Margot Winnifred Vist, f. 1925, begr. Dolstad
06.11 Hans Bjørn Lund, f. 1941, begr. Mosjøen
06.11 Kjell Håkon Romstad, f. 1943.
07.11 Laila Breirem Åkvik, f. 1957, begr. Mosjøen
07.11 Britt Nicolaisen, f. 1939, begr. Mosjøen
11.11 Aasta Solvang, f. 1921, begr. Mosjøen
11.11 Jensine Kathrine Tverå, f. 1927.
13.11 Tor Kristian Hoff, f. 1941, begr. Mosjøen
14.11 Toralv Tønnessen, f. 1946.
21.11 Eva Mathilde Johannessen, f. 1948, begr. 
Mosjøen
23.11 Kari Bergit Ånes, f. 1934, begr. Mosjøen
25.11 Odd Henrik Danielsen, f. 1938.
27.11 Torill Helene Gluggvatshaug, f. 1949, begr. 
Mosjøen
01.12 Geir Harald Stornes, f. 1956, begr. Mosjøen
03.12 Aksel Strand, f. 1940, begr. Mosjøen
05.12 Hallgeir Martin Haugen, f. 1930, begr. Mosjøen
08.12 Leonard Sjåmo, f. 1946, begr. Mosjøen
12.12 Einar Johan Solli, f. 1931, begr. Mosjøen
17.12 Jan Halvdan Langvatn, f. 1937, begr. Mosjøen
18.12 Knut Arne Jensen, f. 1949.
22.12 Edel Marie Frisli Hov, f. 1930, begr. Mosjøen
23.12 Linda Merete Aufles, f. 1972, begr. Mosjøen
01.01 Inge Jan Thorvaldsen, f. 1951, begr. Mosjøen
01.01 Linda Margrethe Lynghaug Tustervatn, f. 1996, 
begr. Mosjøen
04.01 Astrid Hoel Hammer, f. 1921, begr. Mosjøen
11.01 Rolf Magnar Solem, f. 1932.
16.01 Magne Lundestad, f. 1941.
31.01 Kari Brox Rogne, f. 1933, begr. Dolstad
06.02 Bjørn Andreas Grostad, f.1931, begr. Mosjøen
08.02 Unni Marie Svensson, f. 1945, begr. Mosjøen
09.02 Klara Edvardsen, f. 1930, begr. Mosjøen
10.02 Anne Lise Daleng, f. 1941, begr. Mosjøen
14.02 Erling Peder Lindseth, f. 1931, begr. Mosjøen
16.02 Jan Leonhard Eidstø, f. 1941.
17.02 Lars Herring, f. 1947, begr. Mosjøen
18.02 Karin Jakobsen, f. 1941, begr. Mosjøen
19.02 Holger Gunvald Ottesen, f. 1937, begr. 
Mosjøen
26.02 Oddbjørn Helge Aanes, f. 1942, begr. Mosjøen
27.02 Betty Skaar Evensen, f. 1925.
02.03 Astrid Edvarda Digermul, f. 1929, begr. 
Mosjøen
07.03 Olav Bjørkås, f. 1929, begr. Mosjøen
09.03 Randi Skaarn Drevland, f. 1938, begr. Mosjøen
09.03 Åse Kvandal, f. 1942, begr. Mosjøen

Drevja sokn
Ingen gravlagte denne perioden.

Elsfjord sokn.
06.01 Anna Johanne Svartvatn, f. 1937, begr. Elsfjord 
kirkeg.
15.01 Hanna Lovise Drevvatne, f. 1921, begr. 
Elsfjord kirkeg.

DØPTE
Dolstad sokn
06.12 Thorvald Lynghaug
06.12 Nikolai Dahle Farstad
06.12 Mille Lovise Hagfors Gabrielsen
06.12 Henning Granås
06.12 Silas Andersen
26.12 Kevin Sørum
26.12 Anna Stokland
26.12 Sofia Hammer Mirza
10.01 Håkon Olav Edvardsen Kjøløymo
31.01 Oliver Storvik Bonsaksen
21.02 Vilja Lovise Turmo Riisem
21.02 Elvin Meisingset Fjeldavli
21.02 Rose-Mari Enge Klaussen
28.02 Lovise Brubakk
28.02 Christian Moe Honggard
28.02 Frida Nilsen
28.02 Julian Granås Meyer
07.03 Anne Sofie Dyrhaug
07.03 Håkon Grøtheim Sandstrak

Drevja sokn
Ingen dåp denne perioden.

Elsfjord sokn
21.02 Sigurd Sommerset Rørvik

VIGDE
Dolstad sokn 
31.12 Renate Grøtheim og Stig Bøe
31.12 Christina Helèn Bruun og Thomas Drzewicz
31.12 Isabell Pedersen og Bjørn-Tore Olsen Kvithyll
30.01 Mona Ånes og Petter Nicolay Jessen

Drevja sokn 
27.12 Anne Kristin Sydhagen og Bjørn Rune 
Nilsskog
30.01 Liv Grete Strøm og Morten Ketil Brattbakk

Elsfjord sokn
Ingen vielse denne perioden



Søndag 9.mai 2021

William Olai Svenning
Aleksander Fjellseth Ånes
Evelina Aas
Sara Hanssen
Jakob Blix Olaussen
Idar Øygård Liland
Ingrid Stenvik Mortensen

Thea Brocks
Markus Carlsson Hoff
Erling Ottar Næstby
Oleah Maria Nordeng Thorsen
Iben Nikolai Lande Bjerkli
Rikard Johannes Hånes
Ask Holand
Matias Nilsen

Torsdag 13.mai 2021

Tobias Bentseng Jensen
Nikolai Pedersen Kjærstad
Bjorg Eva Helgadottir
Aurora Ditlevsen
Sondre Eriksen Hagen
Anastasiia Telenchuk
Sebastian Nymoen Tørrissen
Oda Thorsen
Lage Lysfjord Eldorsen

Sanna Akseth
Malin Kjønnås
Vilfred Solbraa Heilemann
Patrick Thaphat Gløsen
Alexander Dorp
Henrik Johansen Nikolaisen
Frida Sæterstad
Adrian Bjørknes Eliassen
Oda Brygfjeld

Lørdag 15.mai 2021

Mathea Søttar Sundseth
Pia Stimo Dahl
Adrian Hagfors
Charlotte Karstensen Angell
Guro Margrete Kjeilen Forsjord
Mathea Isabell Osheim
Henriette Mortensen
Elise Bredesen Øvereng
Harald Andre Våg
Emilie Dinessen Krekling

Jakob Reinfjell
Ciljan Sørensen Olsen
Benjamin Bakken

Erlend Mikalsen
Mina Forsback Johnsen
Oskar Ernstsen Langli
Simen Johansen
Miriam Endresen

Søndag 16.mai 2021

Sander Øyås Nilsskog
Signe Laukvik
Theo Alexander Bjørkås
Jørgen Andersen Skjager
Inez Klæboe Johansen
Ane Nerdal
Mats Fagerli
William Brocks Vatnan
Maya Vesterbekkmo

Therese Annie Pedersen
Daniel Klæboe
Henrik Alexander Lawrence Hagen
Markus Fagervik
Katharina Fagerli Liasjø
Sienna Dahle Pedersen
Robin Knutsen Sætern
Vegard Holand Elvetun
Maiken Mari Sandmo

KONFIRMANTER I DOLSTAD KIRKE



Gruppe A, kl.10.30

Mathilde Aufles

Henrik Nilsen Bergsnev

Mathias Andre Arnes Dyrhaug

Christian Hansen

Aurora Lind Nilsen

Thea Jakobsen Sandmo

Thea Elida Storvik

Gruppe B, kl.13.00

Kenneth Dalheim  

Linus Bang Forsmo  

Isabell Hagen  

Thea Henriette Hals Mathisen  

Andreas Bredesen Pedersen  

Leonardo Enrique Redondo  

KONFIRMANTER I DREVJA KIRKE LØRDAG 29. MAI

KONFIRMANTER I ELSFJORD KIRKE SØNDAG 30. MAI KL. 1100

Alexander August Andersen
Turid Kristin Nordli Reielsen
Agnes Katrine Vesterbekkmo

Kjære konfirmanter og foresatte.
Etter regjeringens siste innstramninger har vi i 
dag 24.3.21 bestemt følgende:

1. Konfirmasjonene i mai går som planlagt på 
de oppsatte datoene for hver enkelt. Hvor 
mange konfirmanter som deltar på hver 
seremoni vil bli avklart 16. april, og vil være 
avhengig av hvor mange vi kan være i kirkene. 
Klokkeslett for seremoniene får dere da.

Vi vil forholde oss til de nasjonale og lokale 
smittevernforskriftene og justere seremoniene 
etter det. Uansett håper vi å kunne gjennomføre 
konfirmasjonene, selv med strenge 
smitteverntiltak.

Hver seremoni vil bli filmet og konfirmantene 
vil få med seg ett opptak som kan vises på 
festen de skal ha, selv om den kanskje 
gjennomføres seinere på året.

2. Utsettelse. De som ønsker å utsette 
konfirmasjonen vil få en mulighet for det. 

Datoene blir: 

Fredag 29.oktober og lørdag 30.oktober for 
Dolstad. 

Lørdag 16.oktober for Drevja og Elsfjord.

Det har vært utfordrende å finne datoer for 
utsettelse, da det er mye som skal planlegges 
og arrangeres til høsten. Nye konfirmantkull 
begynner, og vi har mange utsatte dåp og 
bryllup.

Ønsker dere å utsette konfirmasjonen: send en 
mail til kirkekontoret. 
Post.kirken@vefsn.kommune.no med ønsket 
dato innen 9 april.

Vennlig hilsen sokneprest Kari Sjursen, 
menighetspedagog Ellen Steffenrem og 
kirkeverge Ernst Hegdal.



 Hva skjer i kirkene i Vefsn i påsken
Palmesøndag 28.mars
Dolstad kirke kl. 11.00 og 12.00 2 private dåpsseremonier v/ Anna Laursen

Skjærtorsdag
Benedicte planlegger å besøke sykehjemmene.
Drevja kirke fra 14.00-16.00 Åpen kirke v/ Gry Solbraa. Og det blir påskeløype for barn og unge
utenfor kirken.
Dolstad kirke kl. 18.00-20.00 Åpen kirke med nattverd v/ Kari Sjursen

Langfredag
Dolstad kirke kl. 11.00:  Direktestrømmet langfredagsgudstjeneste v/ Kari Sjursen. Gudstjenesten 
sees på Dolstad kirkes facebookside.
Medvirkende: Liturg Kari Sjursen, Tekstleser Geir Lyngdal
Strykekvartett: Trond Wika fiolin, Maren Lindseth Pettersen fiolin, Justus Aakre Zeiger bratsj, 
Birgitte Mikalsen cello, Øivind Mikalsen cembalo.
Musikk av Corelli og Vivaldi.

Elsfjord kirke kl. 18.00-19.00 Åpen kirke med nattverd v/ Gry Solbraa

Påskedag
Dolstad kirke kl. 11.00-13.00 Åpen kirke med nattverd v/ Benedicte Bjørkmo
Kl. 11 legges det ut Digitalt streif gjennom påsken i ord og toner, kan ses på Dolstad kirkes
facebookside.
Medvirkende: Liturg Gry Solbraa, tekstleser Benedicte Bjørkmo m.fl.
Strykekvartett: Trond Wika fiolin, Maren Linseth Pettersen fiolin, Justus Aakre Zeiger bratsj, 
Birgitte Mikalsen cello. 
Øivind Mikalsen cembalo, Martha Mikalsen orgel.
Musikk av Händel, Corelli og Vivaldi.

Hele påskeuken er det påskeløype for små og store rundt Dolstad kirke.
Se siste side om påskeløypa

Kirkekontoret er stengt inntil videre – staben er på hjemmekontor.
Kontaktinformasjon: se https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirken-i-vefsn/kontaktinformasjon/

50-års konfirmasjon 

Beklager å meddele at 50-års konfirmasjon for 2020 (den som ble utsatt) og 
2021 er avlyst. Årsaken er innlysende. Med den trusselen om corona smitte vi 

stadig har over oss, og som nå synes sterkere enn noengang, kan vi ikke 
forsvare en samling av 50-års konfirmantene. 

Dolstad menighetsråd beklager dette. Håper vi får komme sterkere tilbake 
senere.



Messe for verdighet i Dolstad kirke 
torsdag 18.mars 2021
Av Gry Orfei Solbraa, sokneprest i Elsfjord og 
Drevja sokn

Rett før nasjonal nedstengning og etter to 
utsettelser, fikk vi endelig gjennomført Messe 
for verdighet nr 3 i Dolstad kirke den 18. mars.  
Som tidligere gjennomføres denne messen i 
nært samarbeid med NoK. Nordland, senter 
mot seksuelle overgrep (noksentrene.no).
Messe for verdighet har sin egen spesielle 
liturgi som er laget av Kirkelig Ressurssenter 
mot vold og seksuelle overgrep. Her er Gud 
kjønnsnøytral og hustavlens ånd gjennomsyrer 
alt som skjer: 
«Krenkes et medmenneske, krenkes Gud. Ingen 

skal bære alene. Vi vil støtte. Vi vil tro på. Vi 
vil skape trygge som. Kirkene står sammen mot 

vold og seksuelle overgrep».
I år kom Utsatt Mann ved Øyvind Valrygg og 
ga sin stemme som overgrepsutsatt. Han 
trollbandt de vel tredve fremmøtte med sin 
sterke historie om å ha blitt utsatt for overgrep 
tidlig i tenårene, et knust selvbilde, en tjueåtte 
år lang flukt fra seg selv, samt veien tilbake til 
et godt selvbilde. Lars Eriko (Lars Erik 
Ovesen) akkompagnerte innslagene med sterk, 
sårt og vakkert gitarspill og sang ( Life is a 
Risk- The Present-Har du Fyr). 

Gøril Svedal leste om Sønnen som kom hjem 
fra Lukas 15 og Gry prest og Øyvind hadde 
dialogpreken der de utforsket hvordan det var 
for Øyvind å være på flukt: Hvorfor han ikke 
tålte stillhet og hvordan han hele tiden trengte 
bekreftelse på seg selv fra utsiden. Øyvind 
avsluttet med å fortelle hvordan han har klart å 
vende tilbake til seg selv og å elske seg selv. 
Mange kjente nok et stikk i hjertet når han viste 
for hele menigheten hvordan han hadde lært å 
holde rundt seg selv. Det var en emosjonell 
kveld i Dolstad kirke. 
Signe-Lise Storbakk, Sissel Øyen og Ranveig 
Lauritzen fortalte om hva de som hjelpeapparat 
på NoK Nordland har lært om hva som skal til 
for å bøte skader etter seksuelt misbruk. Om 
hvordan de lærer sine brukere til å leve med de 
sårene som de er påført.
Med god avstand la vi byrdesteiner ved alteret 
og plukket en verdighetsperle i midtskipet. Vi 
tente lys og gikk til nattverd der livets brød og 
vin ble gitt oss.
Dette er et tema det ikke kan snakkes NoK om. 
Takk for sterke inntrykk og nye erkjennelser 
etter Verdighetsmessen i Dolstad kirke denne 
marskvelden.



Innsettelse av ny sokneprest i 
Drevja og Elsfjord

Søndag 14. mars ble Gry Orfei Solbraa innsatt 
som ny sokneprest i Indre Helgeland med 
særskilt tjenestested Elsfjord og Drevja kirker. 
Innsettelsen skjedde i Drevja kirke og det var 
for anledningen en utegudstjeneste på 
kirketrappen med to bålpanner. 

Soknepresten i Dolstad, Kari Sjursen, ledet 
gudstjenesten og prost i indre Helgeland 
Karianne Egeberg Gullfjell kom og hadde 
innsettelsestale til Gry. Det var stort oppmøte av 
konfirmanter fra Drevja og Elsfjord, samt folk 
fra Mosjøen. Konfirmantene kom nok helst 
fordi det var obligatorisk fastegudstjeneste med 
fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Men 

det så ut som folk trivdes! Prestene lo og smilte 
for det var første gangen i manns minne man 
har hatt gudstjeneste på kirkebakken, og det kan 
by på noen overraskelser! 

Kirketjener i Dolstad Trond-Erik Vollen hadde 
ansvaret for lyden og Martha og Erlend 
Mikalsen sto for musikken. Tema var kjærlighet 
og nestekjærlighet. Etter gudstjenesten ble det 
servert kaker med hansker og trubaduren Lars-
Ole Hafsmo fikk med seg nypresten på sang for 
allmuen! Vi ønsker Gry lykke til som 
sokneprest i Drevja og Elsfjord!

FLERE BILDER FRA INNSETTELSEN PÅ 
NESTE SIDE.





Vefsn menighetsblad - corona og økonomi.

De siste årene har menighetsbladet kommet ca. 3 ganger pr år, i postkassen til 6500 husstander i Vefsn. 
Bladet er viktig for å opprettholde kontakten mellom kirken og menigheten. Men det koster. Ca. 35 000 
koster det å utgi hvert nummer. Av dette har vi fått annonsestøtte til ca. halvparten. Resten har vært 
dekket av menighetsrådets driftsbudsjett, samt endel gaver fra dere som leser menighetsbladet. 

Vi ønsker å fortsette med Vefsn menighetsblad, men med det lave besøksantall vi kan ha/har hatt i en 
coronatid har ofringene i kirken gått drastisk tilbake noe som fratar oss muligheten å utgi 
menighetsbladet i papirform som før. Vi vil derfor forsøke oss med en digital utgave. 

Se skjema for fast givertjeneste på neste side. Det kan du printe ut og levere eller sende kirkekontoret.

Menighetsbladet har også egen VIPPS-konto, nr. 84053 



FAST GIVERTJENESTE

Dette skjema brukes av den som vil delta i fast givertjeneste, dvs. som vil gi månedlige bidrag til Vefsn 
menighetsblad. Ta en utskrift av skjemaet eller overfør det til et ark som leveres kirkekontoret eller 
sendes: Vefsn kirkekontor, Fearnleysgt. 17, 8656 MOSJØEN. Kirkekontoret vil sørge for å be banken 
iverksette månedlig trekk.
Du kan også stikke innom kirkekontoret og fylle ut eller få med skjemaet.

Navn: ........................................................................................

Adresse.....................................................................................

Fødselsnummer:...............................................
(Må oppgis hvis man vil ha skattefradrag for gaven)

Bankkontonummer: ........................................................

Beløp pr. måned: ............................ 

Trekkes av konto den:.....................

Underskrift:..............................................................................

 KID: .........................................................(Fylles ut av kirkekontoret)



Tilbud for barn i påsken.

I den stille uke og i påskehelgen kan små og 
store ta seg turen rundt Dolstad kirke. Her er 
det hengt ut en påskeløype der man kan se 
på bilder, lese påskefortellingen og legge 
kongler ved et kors. Det er også mulig å 
skrive/tegne brev til sauen Tullemor og oss 
voksne i kirken. Postkassen henger i den 
ene enden av påskeløypen.  Velkommen 
skal dere være! Jeg ønsker alle en riktig god 
påske. 

Bodil Sjelmo, Trosopplærer i Vefsn.


