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– Jeg er veldig glad for at jeg har fått en 100% stilling som 
kantor (organist) i Grim kirke, forteller Maija-Liisa Aas til 
Menighetsnytt. 

Hun overtar stafettpinnen etter Gillian Wilder som nå avslutter 
sin 25 årige tjeneste som kantor i Grim menighet. 
Maija-Liisa er født og oppvokst i Estland der hun fullførte sine 
studier som kantor/kirkemusiker i 2001. Hun flyttet til Norge 
i 2004, og har siden 2008 hatt en 30% stilling som kantor i 
Torridal kirke. I tillegg har hun blant annet jobbet som pianolærer 
og Sesam lærer (gruppeundervisning musikk, drama og visuell 
kunst) på Kristiansand kulturskole i 15 år. Hun har også jobbet i 
Solkollen barnehage på Hellemyr.

– Hvilke arbeidsoppgaver får du i Grim menighet?
– Jeg har ansvar for den kirkemusikalske virksomheten i menig-

heten. Det innebærer at jeg skal spille orgel på gudstjenester 
om søndagene, spille i begravelser og i vielser og på Grimtunet 
annenhver onsdag. Dessuten blir det mitt ansvar å organisere 
konserter og samarbeide med dirigent Solveig Waage i koret 
“De som synger.” Det gleder jeg meg til. Jeg kan også bidra 
som dirigent, spille piano eller tverrfløyte når det er behov for 
det. 

Maija-Liisa forteller at hun også er åpen for å starte et kor i 
menigheten.

– Vi kan kanskje starte et barnekor eller menighetskor i Grim 
kirke? Eller kanskje det blir Soul Children eller et band for 
konfirmanter? Det kommer litt an på hvem som kommer, for-
teller hun. 

Maija-Liisa Aas (43)
er tilsatt som ny kantor i Grim kirke

Maija-Liisa har en bred og variert musikalsk arbeidserfaring som 
menigheten vil få stor glede av framover. Foruten å jobbe som 
organist i flere år, har hun vært leder og dirigent for barnekor, 
voksenkor og ungdomskor, vært musikalsk leder for band og 
solister, og har også jobbet med musikk-korps. Hun har også fått 
utmerkelser for sine musikalske ferdigheter både på piano og 
tverrfløyte.

– Bor du i nærheten av Grim kirke, eller?

– Per i dag bor jeg på Lund og ser etter bosted på Grim og 
Tinnheia. Jeg har en sønn på 13 år som er knallgod til å dødse 
fra 10 meteren. Han gleder seg til å vise sine triks fra stupe-
brettet i Bertes!

Maija-Liisa Aas første arbeidsdag som ny kantor i Grim er 1. 
august. Men flere i menigheten har allerede truffet henne siden 
hun har vikariert som organist på noen gudstjenester den siste 
tiden. Hun blir presentert for menigheten under gudstjenesten 
søndag 28. august.  Menigheten ønsker henne hjertelig velkom-
men som ny kantor!

Aktuelt

Av Svenn Anders Spikkeland

Maija-Liisa Aas er tilsatt som ny kantor i Grim menighet. Hun 
tiltrer stillingen 1. august. 
Foto: Selfie tatt ved orgelkrakken i Grim kirke.
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Daglig leder og menighetspedagog
Ing-Marie Røed
Tlf. 90 25 06 58 / 38 19 69 20
ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no 
   

Sokneprest 
Sigmund B Kruse  
Tlf. 38 19 69 23 / 90 12 83 93
sigmund.b.kruse@kristiansand.kommune.no 
    

Organist 
Marina Wikstad
marina.wikstad@kristiansand.kommune.no

Kirketjener/vaktmester 
Mulue Mehari Melles  
Tlf. 99 35 72 30
mulue.melles@kristiansand.kommune.no

Trosopplærer
Torunn Birgitte Brådland
Telefon; 412 76 028/381 96 928
torunn.birgitte.bradland@kristiansand.kommune.

Cecilie Pettersen Ueland
Tlf. 38 19 68 40 / 91 69 00 02 
cecilie.pettersen.ueland@kristiansand.kommune.no  

Sokneprest
Odd Bjarne Ellefsen
Tlf. 38 19 68 43 / 417 42 015
Odd.Bjarne.Ellefsen@Kristiansand.kommune.no

Diakon Grim og Hellemyr 
Elin Røsok Richardsen. 
Tlf. 906 62 699
elin.rosok.richardsen@kristiansand.kommune.no.

Kantor
Gillian Wilder 
Tlf. 38 19 68 46 / 41 68 05 17
gillian.wilder@kristiansand.kommune.no

Kirketjener/vaktmester 
Svein Tore Løvåsen 
Tlf. 38 19 68 45 / 90 54 52 86
svein.tore.lovasen@kristiansand.kommune.no

Kateket
Steffen Eikenæs
Tlf. 95 08 04 31
steffen.eikenas@kristiansand.kommune.no

Barne- og familiearbeider 
Linda Therese Strandskogen
Tlf. 99 71 18 14
linda.strandskogen@kristiansand.kommune.no

Leder av menighetsråd
Rolf Solås 
rolf@glatur.no

Bydalsveien 19, 4628 Kristiansand S
Tlf. 38 19 68 00 / 38 19 69 20  
hellemyr.menighet@kristiansand.kommune.no
www.hellemyrmenighet.no

Møllevannsveien 44, 4617 Kristiansand S
Besøkstid: Tirsdag, onsdag og torsdag  kl. 10:00-13:00
Tlf. 38 19 68 00 / 38 19 68 40
grim.menighet@kristiansand.kommune.no
www.grimkirke.no

Leder av menighetsråd
Solfrid Gundersen
solfrid.gundersen1976@gmail.com

Ungdomsarbeider
Kristin Haugland
kristin.haugland@Kristiansand.kommune.no
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Trosopplærer og ungdomsarbeider
Ann-Carina Rønaasen Reve
Tlf. 403 05 154
ann-carina.ronaasen.reve@kristiansand.kommune.no 

Bydalsveien 19, 4628 Kristiansand S
Tlf. 38 19 68 00 / 38 19 69 20  
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www.hellemyrmenighet.no
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Besøkstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10:00–13:00
Tlf. 38 19 68 00 / 38 19 68 40
grim.menighet@kristiansand.kommune.no
www.grimkirke.no
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Jeg er avhengig av Folkebiblioteket. Der låner jeg bøker til stadighet; det er en fantastisk 
gammel ide at alle kan låne bøker gratis både for læring og underholdning.

Men jeg må innrømme at det hender jeg må påminnes om at boklånet mitt må fornyes. Da 
våkner jeg litt, finner bøkene frem og enten leser meg ferdig, sender melding til biblioteket 
om ønsket fornyelse av vår låneavtale, eller tar meg en tur inn til byen og leverer bøkene 
tilbake.

På veien dit, ser jeg akkurat nå at det er lysegrønne bladverk på trær, planter og blomster. 
De gir meg nok en gang gleden over at naturen gjenåpner og fornyer seg, jord får varme 
og lys nok til at gamle planter kan fornyes og gi oss alle en opplevelse at gjenoppstandelse 
kanskje? Fornyelse henger også sammen med røtter, – noe kan brukes om igjen, noe må 
forkastes, men noe nytt må oppstå.

Det gjelder vel for både natur og mennesker?

Elfie Dørum

For dåp, vielse og gravferd, 
kontakt Kirkes servicetorg
Gyldenløvsgate 9
Åpningstider kl. 9:00 – 15:00 
mandag – fredag
Tlf: 38 19 68 00
kirkens.servicetorg@kristiansand.
kommune.no

Gaver til menighetene 
Grim menighet:
Kontonr. 3000.07.70074
Vipps: 724546

Hellemyr menighet:
Kontonr. 3000.07.70163 (drift)
Kontonr. 3000.10.87769 (gaver) 

Forsidebilde: 
Creative Commons 

Menighetsnytt utgis av Grim og 
Hellemyr menigheter, og distribueres 
til 5.500 husstander i nærmiljøet.

Redaksjon:  
Svenn Anders Spikkeland (redaktør), 
Wenche Bariås, Elfie Dørum,  
Thor Kristian Hanisch, Gunnveig S. 
Rykkelid

Stoff til Menighetsnytt sendes til
menighetsnytt.kristiansand@
gmail.com

Neste nr. kommer ut i oktober 2022. 
Frist for å levere inn stoff er 
16. september 2022.
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Hender, føtter og ører

Hva er diakoni og hva er en diakon? Det er et spørsmål som 
mange ikke vet svaret på. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og 
er evangeliet, men synliggjort gjennom handling. Jeg pleier å si; det 
viktigste vi driver med! Diakonien er det arbeidet kirken gjør for å 
skape en bedre verden, og er på mange måter idealistisk i sin natur. 
Og noe som er viktig: diakoni skal gjennomsyre alt det vi i kirken 
gjør!

De aller fleste jeg kjenner som jobber i kirken, er der fordi de har et 
brennende engasjement. Men også vi er jo bare mennesker. Og når 
de vonde tingene i livet og den negative realismen som gir motløshet 
av og til innhenter meg, er jeg glad for at engasjementet mitt heldigvis 
er ganske innebygget. I min tjeneste som diakon er det fire hovedfelt 
som vekker den kriblende utålmodigheten som engasjement fører 
med seg: inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet, vern om 
skaperverket og nestekjærlighet. Det er en del av kirkens diakonale 
oppdrag å rope høylytt der vi ser urettferdighet, overtramp mot 
jorden og skaperverket vårt. Og ikke minst åpne opp våre fellesskap 
slik at de virkelig rommer alle mennesker. Det er et spennende og 
kontrastfylt arbeidsfelt å være i; å kjempe for rettferdighet – men 
også være der i det skjøre og nære mellommenneskelige rommet.

De første diakonene var også omsorgsarbeidere og sjelesørgere. Vi 
finner diakoner, både kvinner og menn, allerede i den første kirken 
som vi leser om i Apostlenes gjerninger. De første diakonene hadde 
ansvar for at de aller svakeste i samfunnet skulle få støtte fra kirken. I 
et samfunn hvor offentlige systemer ikke var etablert på samme måte 
som nå, var kirkens rolle viktig. Menigheten tok med seg mat som et 
offer, og diakonene hadde ansvar for å fordele maten til de fattige.

Jeg må ofte minne meg på at diakonien er en handlingens tjeneste, 
og ikke nødvendigvis en ordets tjeneste. Noen ganger blir det mye 
prat, men lite som kommer ut av det. Jesus talte ofte til dem som 
fulgte ham, men han var også en handlingens mann. Hans berøring 
gjorde frisk, hans egenrådighet uttrykte motstand mot det etablerte, 
hans åpenhet inkluderte stigmatiserte mennesker – og hans død og 
oppstandelse satte oss fri.

Ordet er viktig, men en preken rommer ikke alt av Gud 
kjærlighetsbudskap. Kirkens diakonale oppdrag er å være Jesu hender 
og føtter i verden. Hender som klemmer rundt en annens hånd, som 
rører i en stor gryte med tomatsuppe og kjører bilturer for å hente 
dem som ikke kan gå selv – hender som lyser en velsignelse. Føtter 
som går utenfor kirkens dører og tar oss med dit hvor folk er i sine 
dagligliv. Og ører, tenker jeg at jeg vil legge til. Åpne, lyttende ører. 
Dette er diakoni.

I tillegg til at jeg ønsket å fortelle litt om hva diakoni er, er det to 
ting jeg gjerne vil si til deg som leser denne andakten. Det ene er: i 
kirkene på Grim og på Hellemyr finnes det mennesker som ønsker 
å lytte til deg og bli kjent med den du er. Troen din måles ikke i våre 
fellesskap. Du er god nok i deg selv. Gi det en sjanse.

Det andre er: Du kan være med å handle! Vi har mange sosiale 
utfordringer i vår bydel som ingen kan klare å løse alene. For å skape 
forandring i vårt lokalmiljø er det helt nødvendig at store og små 
aktører samarbeider. I kirkene finnes erfaring, kompetanse og et 
hjerte for lokalmiljøet blant ansatte og frivillige. Vi ønsker kontakt 
med dere som vil være med å gjøre en forskjell. Bli med i din kirkes 
diakonale arbeid, eller inkluder oss i din idé eller ditt prosjekt. Vi vil 
være hender, føtter og ører.

Andakt

Av diakon Elin Røsok Richardsen
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Store endringer 
på Grim torv
Av Elfie Dørum

Grim

Grim torv har stått som det er i dag uten endringer i mange 
mange år, og nå har Svensen-gruppen kjøpt hele området inklu-
dert Christianssands Møller, og ønsker å utvikle en ny bydel med 
271 boliger inkludert høyblokk, barnehage og næringslokaler. De 
totale investeringene vil passere en milliard kroner..

Kristiansand Bystyre har vedtatt at Grim torv skal være område-
senter for Grim. Statlige retningslinjer sier noe om at det i by og 
tettstedsområder må legges vekt på fortetting og arealutnyttelse. 

Da politikerne fra by- og stedsutviklingsutvalget var på befaring i 
januar i år, høstet utbyggingsplanene mange lovord og superlativene 
satt løst.  Ifølge Fædrelandsvennen kalte representanten fra SV pro-
sjektet for en «formidabel forskjønnelse» og betegnet planene som 
kanskje det “kuleste vi har fått på bordet i denne valgperioden.” 

Dronebilde mot sør. Foto: LINK Arkitektur.

Dette bildet skal illustrere hvordan “mølletorget” kan se ut i framtiden. 
Foto: LINK Arkitektur.

Ifølge avisen mente flere av politikerne at høyhus på 12 etasjer ikke 
var noe problem. Enkelte foreslo til og med at det kunne bygges 
helt opp mot 16 etasjer. 

Målet med reguleringsplanen, som har vært ute til offentlig høring, 
er at det skal legges til rette for en urban, men samtidig aktiv livs-
stil ved å koble kvartalet opp til turstier, eksisterende idrettsanlegg, 
rekreasjon, gang- og sykkelveier og kollektiv-nettverk.

Målet er et variert bymiljø med sammenveving av handel og boli-
ger, der boligtypen varierer og tilpasses alle aldersklasser og livsfa-
ser.

Området er i dag preget av sterkt trafikkert veiareal med mye 
gjennomgangstrafikk. Dette vil være en stor utfordring som må 
løses for at også barn og unge skal få trygg skolevei.

Planen omfatter også de verneverdige historiske bygningene på 
Mølla. Disse vil bli tatt inn i planen som de er, hva som skal være 
inne i disse er ikke bestemt, men de må falle på plass inne i det nye 
planområdet.

Underveis har utbygger også jobbet noe sammen med elever på 
Grim skole for at disse kunne uttrykke hva de ønsket av området. 
Det ble en spennende del av løsningen, de unge vil sikre at det 
er grøntområder rundt skolen. Grønndraget fra Grim skole og 
nedover langs Møllebekken og gjennom stemmen er en hoved-
strekning i områdets grønnstruktur, og binder sammen Idda og 
Ravnedalen. Grimsbekken er en viktig del av barn og unges lek og 
bruk av området.
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Planene møter motbør
Grim

Ikke alle er like begeistret for den planlagte utbyggingen av Grim 
torv. I en i en kronikk i Fædrelandsvennen tidligere i år kritiser-
te Markus August Sannes, masterstudent i historie ved UiA, og 
Frida Forsgren, førsteamanuensis i kunsthistorie ved UiA den 
gigantiske utbyggingen. De mener at planene ikke ivaretar det 
historiske og arkitektoniske miljøet rundt Grim torv:  “Der det 
originale miljøet består av lav bygningsmasse hvor den fredede 
Møllebygningen ruver markant i miljøet, presenterer prosjektet 
umusikalske høyhus på 8–12 etasjer.” De er også kritiske til at 
disponent Eriksens villa skal rives eller flyttes, og at lindealleen 
langs Setesdalsveien skal fjernes. 

Sannes og Forsgren frykter at de foreslåtte planene vil redusere 
området til en skyggefull asfaltjungel og oppfordrer kommunen 
til å ta vare på den unike arkitektur- og kulturarven som Grim 
torv representerer. 

Frida Forsgren sier til Menighetsnytt 
at hun ikke har gitt opp, og fremdeles 
håper at kommunen tenker seg godt 
om før de raserer et verdifullt arkitek-
tonisk miljø.

Høringsperioden gikk ut 18. april i 
år og saksbehandler i Kristiansand 
kommune Nina Malo opplyser at det 
er kommet inn rundt 14–15 hørings-
uttalelser. Hun regner med at regule-
ringsplanen vil bli endelig vedtatt av 
Kristiansand bystyre i løpet av høsten 
2022. 

Av Svenn Anders Spikkeland

Frida Forsgren, førstea-
manuensis i kunsthistorie 
ved UiA, er kritisk til den 
planlagte utbyggingen. 
Foto: UiA

22 23

Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no

Når noe skal markeres og noen skal minnes

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

Når noe skal markeres og noen skal minnes

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

Når noe skal markeres og noen skal minnes

KONTAKT: tlf. 38 17 41 14 • e-post: ht@hotel-norge.no

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

 

 

 

 

 

 

 

Babysang 
                                             i Grim kirkes underetasje 

                                                 mandager kl. 11-13 

 

 

 

 
 

           ©Morten Richardsen 

 

Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 
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Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

Du finner oss også på facebook: «Babysang i Grim kirke» 

Håper vi sees! 
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Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

Du finner oss også på facebook: «Babysang i Grim kirke» 

Håper vi sees! 
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Av Wenche Bariås

Tlf: 24 03 48 

Og den gang som nå var de unge spente på gavene. 
- Jeg hadde lenge ønsket meg en spolebåndopptaker til 1500 kr. 
Jeg fikk 1000 kr av foreldrene mine, og jeg husker ennå synet av 
1000-lappen! Den var en sånn sammenleggbar type som ble bret-
tet i tre!  Av bestemor fikk jeg 100 kr, og ellers var det vanlig å få 
en 50-lapp av tanter og onkler. På mandagen kunne jeg og pappa 
dra til byen og kjøpe maskinen. Det var stor stas å kunne bruke 
mikrofon og snakke inn på egen opptaker! 

- En annen typisk gave som vi gutter fikk, var barbersett. Men jeg 
husker at jeg ikke helt skjønte hva jeg skulle med det!

Svein Tore husker at de fulgte byggingen av kirken mens han var 
elev på Grim skole. Arkitekturen var spesiell og moderne på den 
tiden. Og han husker at noen satt og meisla rillene på veggene. 
Som nåværende kirketjener er han stolt over bygningen og at den 
er så godt vedlikeholdt gjennom alle årene. Utfordringer i kirke-
bygget har det vært. Men nå er alt ordnet. Og kjelleren har fått 
en sårt tiltrengt opprusting i forbindelse med jubileet.

20 21

40.000 bøssebærere skulle banket på dører over hele landet for 
å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. At 
aksjonen og innsamlingen i år ble digital som følge av korona-
krisen har ikke lagt noen demper på det store engasjementet. Vi 

vil rette en stor og hjertelig takk til alle som bidrar til vår tids 
viktigste fasteaksjon. Med pengene som samles inn, vil Kirkens 
Nødhjelp sikre rent vann til sårbare mennesker over hele verden, 
og trappe opp kampen mot koronaviruset.

Hellemyr menighet
Har gitt rent vann til 176 personer
De er nr 9. blant menighetene i fylket
Økt bidrag med 28,25% fra i fjor
Totalt: 35.193,-

Grim menighet                                                                  
Har gitt rent vann til 170 personer
De er nr 10. blant menighetene i fylket
Økt bidrag med 39,77% fra i fjor
Totalt: 34.044,-

Fasteaksjonen 2020 i 
Grim og Hellemyr menighet

Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom, 
eller har gått igjennom samlivsbrudd. 







For mer informasjon og påmelding:
www.kristiansand.kirken.no/diakoni

Innsamling

10 11

Nancy forteller at de så smått starter med å lage litt julepynt 
i slutten av november, men advent er selve starten på julefor-
beredelsene. Lys og lykter møter barna om morgenen, og inne 
pyntes det i lilla farge nesten helt fram til jul. Barna får lage 
hver sin engel i tovet ull, som henges opp rundt om i barne-
hagen; og englene kan være i alle mulige farger. Hver avdeling 
lager sin egen stjernevegg, og adventstjerna må få sin plass 
i vinduet. Barna har også samlet kjepper som det blir laget 
«juletre» av. Her skal de henge opp ulik julepynt etter hvert. 
Og barna får pynte hver sin julepose som de skal fylle med litt 
selvlaget pynt og to julegaver å ta med hjem. 
Barnas kreativitet skal få prege det de lager.
-I barnehagen er det alltid fin stemning i førjulstida, opplever 
Nancy. -Vi forteller historier, synger og hører julemusikk, det 
lukter jul når vi baker pepperkaker. Og det høres når ungene 
skal lage små pynteting! Den årlige nisseturen i skogen er noe 
de gleder seg til. Og en morgen inviterer vi foreldrene til en 
hyggelig førjulsfrokost.
-Tradisjonene lever godt her på huset, bemerker hun. 
-Vi vil skape fin stemning i førjulstida, og vi legger stor vekt på 
gode felles førjulsopplevelser som skaper fine minner.

Her henger juleposer klare til å fylles.

Hellemyr

GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no

POSITIVE og GODT MOTIVERTE håndverkere står klar til å bidra i 
oppussing og reparasjoner.

TA KONTAKT OM DU ØNSKER NOE UTFØRT

Telefon: 38 00 28 40
E-post: keas@keas.net
www.ke-as.no

NY BEREDER – STIKKONTAKT
ELLER TOTALRENOVERING??
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Familiemiddag i Grim kirke 
– et tilbud for hele bydelen 

Klokka nærmer seg 16.30 da Menighetsnytt stikker innom 
underetasjen i Grim kirke en tirsdag ettermiddag i mai. De fleste 
var på plass klokka 16.00 da serveringen startet og dagens rett, 
kyllinggryte, faller tydeligvis i god smak hos middagsgjestene. 
– Veldig god mat, og så er dette er et veldig hyggelig og sosialt 
tiltak. Og så slipper en jo oppvasken når en kommer hjem, sier 
Anna Fidjeland, som deltar så ofte hun har anledning. 

Rundt bordet er det bare positive ord å høre.
– Veldig greit å kunne komme her å spise middag. Dessuten er 

det viktig å støtte opp om de aktivitetene som skjer i regi av 
kirka, sier Solveig Reisæter. Sammen med mange andre fra 
bydelen har hun funnet veien til kirka denne ettermiddagen.

– Veldig koselig å komme her til familiemiddag i kirka. Maten 
smaker like godt hver gang, samstemmer Tor Asle Heistad. 

– Vi startet opp med Familiemiddag våren 2019, forteller Diakon 
i Grim og Hellemyr Elin Røsok Richardsen. Som nyansatt 
diakon ønsket hun å starte et i lavterskeltilbud med en sosial 
profil i menigheten. 

Grim

Av Svenn Anders Spikkeland

Trivelig å spise middag i kirka: Fv. Anna Fidjeland, Helge Jørn Stien, Johan 
Reisæter, Helge Rislå og Marit Johannessen. På andre siden av bordet, 
nærmest kamera sitter Solveig Reisæter, Tor Asle Heistad, Helga Rislaa, Leif 
Johannessen (delvis bortvendt) og Preben Andersen.

–  Alle er velkommen til familiemiddag i Grim kirke. Det er det tilbud 
til hele bydelen uavhengig av tilhørighet til, forteller diakon Elin Røsåk 
Richardsen.  

Utvalgte tirsdager hver måned er det Familiemiddag i Grim kirke. 
Da kommer både unge og gamle, enslige og familier til kirka for 
sosialt samvær, middag og gratis kaffe.
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Dagens rett var kyllinggryte som ble servert av fv. Siri Meling, Anne Lise 
Mygland, Martha Helena Marquez Johannessen og Catalina B. Munuz.

Familiemiddag samler flere generasjoner. Etter et godt måltid vanker det kaffe og Kahoot. 
Her er det full konsentrasjon. Fv. Sofina Kristine Andersen, Silje Ellingsen Wergeland, Birgitte 
Wergeland og Anne Andersen. 

Grim

– Det har vært et godt besøkt tilbud allerede fra 
oppstarten, og det er vi selvfølgelig veldig for-
nøyde med! Her er alle generasjoner samlet, og 
vi ser at folk trives. Vi har mange leker, klatre-
vegg og en stor madrass å hoppe på, så barna 
er i gang med å leke med en gang de kommer 
inn døra! Også er det lun og koselig stemning i 
peisestuen for dem som vil ta det litt roligere.

I starten var det Familiemiddag en gang i måne-
den, men nå er det Familiemiddag annenhver uke 
– og alltid på en tirsdag. Da Menighetsnytt var til 
stede og smakte på maten, hadde hadde ca 40–50 
personer, funnet veien til kirka. Dette er et nokså 
normalt fremmøte, ifølge Røsok Richardsen.  

Hun forteller at menigheten ønsker at familie-
middag skal være et inkluderende tilbud med lav 
terskel for hele familien og alle generasjoner. 
–  Dersom man nettopp har flyttet til bydelen, el-

ler ønsker å utvide nettverket sitt, så tror vi at 
Familiemiddag er et godt sted å komme for å bli kjent med folk 
og få et rimelig måltid. Tilbudet er for alle som bor i bydelen, 
både familier og enslige. Vi kaller det Familiemiddag fordi at når 
vi samles til måltid og fellesskap – så blir vi liksom som en stor 
familie. Savner du et slik fellesskap, så håper vi at du kan finne 
det her. Dette er også et sted hvor vi håper at de som kanskje 

ikke føler en naturlig tilhørighet til kirke- eller menighetsliv fra 
før, skal oppleve at det er en plass for dem. 

Middagen koster 60 kr for voksne og 40 kr for barn, og det er 
også en makspris på 200 for familier. 

– Men skulle økonomien være et problem, skal ikke dette være 
til hinder for å være med. Vi har ordninger for dette, og håper 
folk tar kontakt med prest eller diakon om prisen blir et hin-
der for deltakelse. 

 Etter middagen kan man trekke inn i peisestua og kose seg 
med god prat, gratis kaffe og en uhøytidelig Kahoot med spørs-
mål i ulike kategorier og vanskelighetsgrad. I samme tidsrom er 
det også et opplegg for barna opp i kirkesalen. Alt dette skjer 
takket være frivillige krefter, sier diakon Elin.

– Vi har mange flotte frivillige som hjelper til med matservering, 
henting av mat, rydding og barneaktiviteter. Vi trenger alltid 
flere hender og idéer til aktiviteter, så alle er velkommen på 
laget hvis de ønsker å engasjere seg!

  
 Tilbudet om familiemiddag er nå avsluttet for semesteret. Nes-

te mulighet for å spise middag i underetasjen i Grim kirke blir 
6. september.
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Folk

Vår kjære kantor Gill i kjent positur på orgelkrakken. Hun 
slutter i Grim menighet etter 25 års tjeneste. 

Trivsel på 
orgelkrakken
Av Gunnveig Syrstad Rykkelid

Når Gillian Wilder (Gill) ser tilbake på sine 25 år som organist i Grim menig-
het, er det trivsel og godt teamarbeid som oppsummerer hennes tjeneste på 
orgelkrakken og i menigheten.

Gill begynte i kantorstillingen i Grim i 1997, først som vikar et år og deretter i 
fast stilling.  Den 19.juni blir det avskjedsgudstjeneste for Gill, etter som hun nå 
velger å gå inn i pensjonistenes rekker.

Som nyutdannede organister fra Durham University i London, kom ekteparet 
Wilder til Norge i 1984. De hadde da med seg en gutt på 2 år og en nyfødt 
jente på 11 mnd. 

I England er det nesten umulig å få full jobb som organister, og et liv som frilans 
ble for uforutsigbart. Den første stillingen i Norge var i Austre Moland, hvor 
Gill og ektemannen delte på stillingen. De fikk da Svein Ellingsen (kjent salme-
dikter) som mentor. Hun hadde også tjeneste i Tveit en periode etter det.

Det var nok ikke tilfeldig at Gill ble organist. Hun hadde en far som var selvlært 
organist, og vokste opp med mye musikk i hjemmet. Hun har selv spilt orgel 
siden hun var 14 år.

– I løpet av de 25 årene må det vel ha vært mange samarbeidspartnere, både av 
prester, andre ansatte og frivillige?

Gill bekrefter at hun har samarbeidet med flere prester i sin karriere i Grim. 
Med alle sammen har hun opplevd god dialog og respekt for hverandres pro-
fesjon. De har sammen laget gudstjenester med ulike fokus for store og små, i 
tillegg til samarbeid om andre arrangementer i menigheten.

Til hennes sin stilling har det også ligget 20 % til spilling ved begravelser. Rundt 
regnet mener hun det har kommet opp i 2000 begravelser gjennom disse årene.

Noe av det Gill også fremholder som veldig meningsfylt og berikende i tje-
nesten har vært korarbeid. Tidlig i sin tjeneste i Grim hadde hun to barnekor, 
ett for de yngste og ett for de litt eldre barna (tenåringene). Her fikk hun god 
kontakt og fine opplevelser sammen med de yngste i menigheten, både gjennom 
de faste øvelseskveldene og gjennom turer.             

Hun minnes ellers guttekorseminarer de har vært en del av samt vertskap for 
Nidarosdomens guttekor o.l. Gjennom dette arbeidet har hun opplevd gode 
støttespillere av foreldre og andre frivillige i menigheten.

Hun har delvis forsøkt å hanke inn ulike sang- og musikkrefter i gudstjenestene. 
Dette har vært noe utfordrende, men hun har hatt avtaler med enkeltpersoner 
gjennom kulturskolen og noen gode sang- og musikk-talenter blant konfirman-
ter og andre opp gjennom årene. Tidligere kirketjener, Terje Skaar var i sin tid 
med og beriket mange gudstjenester med sin tenorstemme. 

De siste seks årene har Gill spilt piano / orgel til voksenkoret «De som 
synger», hvor hun har hatt et fantastisk samarbeid med korets dirigent Solveig 
Waage. 
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Vårt mål er å skape fellesskap som er «et godt sted å være» – og 
det har vi også. Vi har formiddagstreff, strikketreff, familiemiddag, 
kirkekaffe og andre samlinger. Men vi ønsker oss mer!  Vi har også et 
godt arbeid for konfirmantene, også for HEL-konfirmantene, som har 
spesielle behov, og som blir undervist i Grim. Men vi ønsker oss MER 
ungdomsarbeid, f.eks. et fellesskap som fortsetter etter konfirmanttida.I 
tillegg har vi en fast gjeng som kommer på babysang, vi har 
familiemiddag og familiegudstjenester som samler barn og familier. Men 
vi ønsker oss MER barnearbeid, f.eks. et barnekor eller et familiekor.

For å kunne opprettholde dette gode arbeidet,  trenger vi midler for å 
lønne ansatte som jobber med barn, unge og diakoni.  Vi kan ikke lenger 
tære på penger som står på fond. Vi vil jobbe for å skaffe nok midler til 
et budsjett i balanse, med rom til å utvide menighetsarbeidet litt, uten 
å tære på sparepenger. Vi har gjort noen tiltak, og planlegger flere. Et 
ledd i planen er å verve flere faste givere. Vi er svært takknemlige for 
den trofaste flokken som allerede er med i givertjenesten i Grim. De 
er med på å gi menigheten en forutsigbar økonomi. Det er på grunn 
av denne inntekten vi kan ha menighetsarbeid utenom de lovpålagte 
tjenestene i kirka. I 2021 fikk vi kr 197 000 gjennom givertjenesten. 

Til høsten starter vi en giver-aksjon. Målet er at gaveinntektene øker til 
kr 220 000 i 2022. Her og nå vil vi informere om hvor lett det er blitt å 
melde seg som giver via nettet. Ta et bilde av QR-koden på denne siden 
med fotoapparatet på mobilen, så kommer du rett til skjemaet som du 
kan fylle ut og sende inn. Det går også bra om 
du går inn på Grim menighets hjemmeside – 
menyen – om oss – støtt menighetsarbeidet. 
Da kommer du til det samme skjemaet. Du 
bestemmer selv hvilket beløp du vil gi, og hvor 
ofte du vil betale.

Vi håper noen av dere vil være med å løfte 
menighetsarbeidet vårt noen hakk, og hjelpe 
menighetsrådet til å nå sitt mål.  Sammen kan 
vi klare det!

Våre budsjett går ikke i balanse 
– vi må snart gjøre noe drastisk
Av Mette Stoveland, leder av Grim menighetsråd

Folk

– Hva skal så pensjonisten Gill finne på, når hun har hatt sin 
siste arbeidsdag i Grim?

Hun er rask til å si at hun gleder seg til å få mer tid til å 
besøke barnebarn i Oslo, og å kunne være en støtte for 
travle døtre der inne. Det er jo ingen overraskelse at de 
også jobber som profesjonelle musikere.

Ellers har nok flere observert at Gill og hennes mann stadig 
kjører rundt i gamle folkevognbusser. Interessen for dette 
er noe hun er født og vokst inn i, siden faren hadde en 
eldre 

VW-buss, som familien reiste rundt i på turer i hennes 
oppvekst. Interessen deler hun med sin mann, og de deltar 
innimellom på treff sammen med andre entusiaster. Men 
Gill er også klar på at hun er innstilt på å vikariere som or-
ganist, selv om hun nå slutter som fast ansatt. Hun er også 
åpen for fortsatt å kunne medvirke i voksenkoret, dersom 
det ligger til rette for det.

Vi i menighetsnytt vil takke Gill for alle de vakre tonene 
hun har gitt oss fra orgelet i Grim. Takk for smil, vennlighet 
og flott musikk gjennom alle disse årene!

PS:  Vi har nå fått vite at orgelkrakken overlates til Maija-Liisa 
Aas, som nylig ble ansatt som kantor. Se presentasjon av henne 
på side 2.

Sittende menighetsråd opplever at våre budsjett ikke går i balanse 
uten at vi må bruke penger som står på fond. Nå er det ikke så mye 
igjen å tære på. Om få år må menigheten gjøre noe drastisk, som å 
nedbemanne.
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Tur med historisk sus og vindens brus 
– til Kvislevann
Våren er en fantastisk tid for turer i skogen. Du hører fuglesan-
gen, omgir deg med lysegrønt løv, kjenner lukt av nytt liv som 
vokser opp og du møter sommerfugler i fri flukt. Når du i tillegg 
kan ta turen sammen med en lettbeint 3-åring, ja da er Livet 
fantastisk!

En fin maidag tok vi en slik tur til Kvislevann. I tillegg til vakker 
natur, er også dette en tur med historisk sus. Som kjent blir den 
kalt Gamle Mandalsvei eller Postveien. Altså del av en gammel 
ferdselsvei fra Oslo til Stavanger. Allerede fra år 1741 ble denne 
stien over Groheia mellom Suldalen og Farvannet tatt i bruk i 
stedet for den tidligere kyststien 
fra Kjos til Tangvall.

Allerede i 1790-årene ble det 
bygget kjørevei over heia. Selv 
om veien holdt en ganske god 
kvalitet, var den ikke helt trygg. 
Det finnes historier om lande-
veis-røveri langs strekningen…

I tillegg til å være gammel ferd-
selsvei, er dette også en del av 
barnevandrerstien på Sørlandet 
– noe som også er skiltet langs 
ruta.

I starten gikk veien på sørsiden 
rundt Kvislevann, men etter hvert 
ble det laget en fylling tvers over 
vannet. I 1861 ble denne fyllingen 
fullført, og det er denne vi kan 
følge i dag. Langs veien kan vi fin-
ne rester av gamle hus. Det sies 
at det bodde en familie der oppe 
senest i perioden 1955–1995.

Veien over Kvislevann byr på idylliske detaljer. Denne fyllingen ble fullført i  
1861 og var en del av ferdselsveien mellom Oslo og Stavanger. 

Navnet Kvislevann kommer av «kvisl», som betyr en avgreining av 
vann eller vassdrag. (Historikken finner du på en tavle ved Kvisle-
vann.) Kvislevann ligger der som en perle i skogen. Her er det lett 
å komme med sykkel, eller du kan løpe og gå langs postveien fra 
Suldalen. 

Denne gangen valgte vi å starte på Hellemyr, hvor vi fulgte lysløy-
pa et stykke. Men med en 3-åring som turfølge, er det mye gøyere 
å gå på smale stier, hvor man kan klatre i trær og hoppe over stei-
ner underveis. (Må innrømme at jeg sjøl også kjenner meg som en 
3-åring på det området).

Derfor tok vi av på en smal 
skogssti et stykke inne i løypa, 
i retning Kvisle. Her fant vi 
kongler og steiner til å kaste i 
vannet. Og vi kunne smake på 
gauksyre, som det var flust av 
under busker og trær.

Ved Kvislevann kunne vi nyte 
medbrakt niste. Dersom vinden 
hadde vært litt mindre stri denne 
dagen, ville det absolutt fristet 
med et bad. 

Det får vi ta igjen en annen gang. 
For en fredeligere syssel enn en 
svømmetur i Kvisle, omgitt av 
fuglesang og ellers bare skogens 
ro, skal en lete etter.

Aktuelt turmål

Av Gunnveig Syrstad Rykkelid
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Strandberg Stein – størst på Sørlandet
Strandberg Stein er en lokal bedrift som ligger ned mot Setesdalsvei-
en på Grim Torv. Lokalene rommer den største innendørs utstillingen 
av gravsteiner på Sørlandet. I butikken jobber to personer ved navn  
Helge. Menighetsnytt har tatt en prat med Helge 
Premak. – Jeg begynte i Strandberg Stein like før 
den flyttet opp hit fra Tangen i 2008, forteller han. 
– Men bedriften er nesten 100 år gammel. Den ble 
startet opp av far og sønn Strandberg i Kristiansand 
i 1926 og har vært drevet av familien siden da. 
Bedriften holdt til på Tangen. I 1991 ble den kjøpt 
opp av en nevø til den daværende eieren. Han drev 
sin egen bedrift med stein i Larvik, og slik ble denne 
bedriften koblet på en større virksomhet, forteller 
Helge. – Vi måtte flytte fra Tangen da det ble utbyg-
ging der. Nå blir vi nok her til alt skal rives og det 
blir ny utbygging på Grim Torv.

Bedriften Strandberg Stein har sitt hovedverksted 
i Larvik. De produserer ulike artikler i stein, bl.a. 
benkeplater. I Kristiansand selger de kun gravsteiner. 
Hovedmaterialet hentes fra dette området; i hoved-
sak er det lys eller mørk larvikitt som brukes. Helge 
forteller at steiner både av granitt og gneis er popu-
lære, og de har også hatt leveranser fra Sverige, Finland og India. – Vi 
har over 100 ulike steiner i utstillingen, så det er mye å velge mellom, 
sier Helge Premak. – Det hender også at noen har funnet en stein i 
naturen som de vil bruke, og da sender vi den til preparering i Larvik

– Hva skjer når kunder kommer til butikken?
– Vi gir kundene all den informasjon de trenger, og vi svarer på spørs-
mål de har. De kan gå rundt og kikke på utstillingen og ta seg god tid 
før de bestemmer seg. Helge forteller at mange pårørende har en 
viss formening om hvordan steinen skal være; andre tar gjerne imot 
gode råd. De prøver å finne en stein som matcher personen som er 
død. – Vi har både polerte og upolerte steiner, men anbefaler polerte. 
De holder seg bedre over tid, mener han.

Når steinen er plukket ut, skal det velges skrift til alle tekstene. – Det 
er flere skrifttyper å velge mellom, og vi bruker et eget dataprogram 
som viser hvordan teksten vil se ut på en tilsvarende stein. Vi kan 
også legge til ornamenter og pynt slik at kunden kan se for seg hvor-
dan steinen blir til slutt. Vi lar kundene bruke den tiden de trenger for 

I butikken til Strandberg Stein 
kan man velge mellom 100 ulike 
gravsteiner.

å bestemme seg. De må også plukke ut alt av kantstein rundt beplant-
ningsdelen på graven, forteller han. Hele prosessen fra bestilling til 
steinen er ferdig montert tar som regel ca 3 måneder, får vi vite.

Helge Premak er gravør og risser inn all tekst når 
steinen kommer fra Larvik. Dette arbeidet skjer på 
verkstedet bak i butikken. – Det er et arbeid som 
må utføres nøyaktig, og det er fort gjort å skrive 
feil, så jeg må dobbelsjekke flere ganger, sier han. 
– Når de pårørende ber om at håndskriften skal 
påføres, må man være ekstra nøye. Mens han gjør 
jobben i verkstedet, har Helge Honnemyr hoved-
ansvaret med å montere gravstein på kirkegården. 
Ellers har begge to kundebehandling i butikken.

Siden vi denne gang har tema «fornyelse», spør jeg 
like godt om gode råd for å holde gravsteinen i god 
stand.
– For å holde steinen fin og rein, bør man vaske den 
minst en gang i året. Tilsett gjerne litt kjemikalier i 
vannet, ikke for sterkt, og bruk børste! poengterer 
Premak. Da vil du fjerne både mose og fugleskitt, 
samt pollen og forurensing som har satt seg fast 

inni bokstavene. Dersom steinen er gammel og teksten er uleselig, 
kan vi hente steinen og pusse den opp. Den kan bli nesten som ny 
igjen. Vi kan reparere skader og slipe om til nye navn, forteller han. 
Prismessig mener han de ligger på et greit nivå. – Alle får et pristilbud 
på arbeidet.

– Hvordan er det å arbeide i denne bransjen?
– Det er en god arbeidsplass, forsikrer Helge Premak. Som mekaniker 
har jeg lært meg alle finesser som hører til gravøryrket. Og jeg ble 
ganske fort overrasket over at praten med kundene gikk lettere enn 
jeg hadde tenkt. Man treffer folk i en trist livssituasjon, men møtene 
har vært fine og positive.

Strandberg Stein har et fast samarbeid med Søgne og Songdalen 
begravelsesbyrå, men mange kunder kommer hit på eget initiativ. Be-
driften sender ut brosjyre med informasjon til etterlatte, noe Helge 
syntes satt litt langt inne. – Men slik gjør alle, sier han. Butikken har 
kunder fra hele Agder, og omsetningen er god.

Bedrifter i Grim og Hellemyr

Av Wenche Bariås
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Menighetskalender Grim Kirke
Gudstjenester

Konfirmanter Grim kirke våren 2022
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Søndag 19.06.2022 kl.11.00
Gudstjeneste med festkirkekaffe. Vi takker 
av Gill Wilder for tjenesten i Grim kirke. 

Søndag 26.06.2022 kl.11.00
Gudstjeneste ved Ingrid Spikkeland.

Søndag 03.07.2022
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 10.07.2022 kl.11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.

Søndag 17.07.2022
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 24.07.2022 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 31.07.2022 kl.11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.

Søndag 07.08.2022
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 14.08.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Iselin Jørgensen.

Søndag 21.08.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Aud Sunde Smemo.

Søndag 28.08.2022 kl. 11.00
Familiegudstjeneste med oppstart ved 
Odd Bjarne Ellefsen.
Presentasjon av ny kantor Maija Liisa 
Aas.

Søndag 04.09.2022 kl.11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.
Koret “De som synger” deltar.

PRIS FOR MIDDAG:
VOKSNE: 60 KR, BARN: 40 KR

MAKSPRIS FOR FAMILIER: 200 KR

TIRSDAGER I  PARTALLSUKER
KLOKKEN 16-18

OPPSTART HØST 2022:  6 .  SEPTEMBER

Familiemiddag
Velkommen til måltid og fellesskap i 

Grim kirkes underetasje. 
Etter middagen er det quiz, sangstund 

for barna og kaffe i peisestua. 
Her er det plass for alle!

INVITERER TIL

Søndag 11.09.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen. 
Utlodning etter gudstjenesten.

Søndag 18.09.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Iselin Jørgensen. 

Søndag 25.09.2022 kl. 19.00
Familiegudstjeneste / høsttakkefest ved 
Odd Bjarne Ellefsen.
Utdeling av 4-års bok. 

Søndag 02.10.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne.

Søndag 09.10.2022 kl. 11.00 
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Bakerst fra venstre:  Alexander Holand-Marduhowich, Erik Abrahamsen, Baste Aadnøy An-
dreassen, Ole Emil Mayer-Wikøren, Mikkel Hortman, Nils Sunde, Gabriel Isak Eikaas Gomez, 
Casper Natvig

Midterste rad fra venstre:  Ingrid Valstad Stray, Nikolas Haugjord, Amalie Løvland Tobiassen, 
Amalie Peplow-Koveland, Ines Jimenez Pedersen, Kristine Larsen, Enya Miharotanga Røyseland

Fremste rad fra venstre: Isak Falkum-Steinsvik, Elias Eriksen Aleksandersen, Steffen Eikenæs 
(kateket), Odd Bjarne Ellefsen (Sogneprest), Joakim Mong Utsogn, Sebastian Kvernmo Olsen

Ikke tilstede da bilde ble tatt: Lotte Axelsen                                               Foto: Erland Grøtberg
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Døde:
2021:
21.12 Unni Bjørg Waage

2022:
25.01 Frank Normann Johannessen
24.02 Jan Høiaas
05.03 Dagfinn Løken
09.03 Else Margrethe Klauset
11.03 Tore Vegge
22.03 Åse Furuborg
29.03 Ila May Aagedal
01.04 Oddleiv Træland
13.04 Kitty Otilie Johannessen
15.04 Solveig Margrethe Sørensen
20.04 Solveig Inger Nemine Søreng
22.04 Liv Andersen
26.04 Øystein Aarstad
11.05 Odny Risdal

Døpte:
13.02 Alfred Osbak Vernegaard
05.03 Mikkel Øhrn Hortman
05.03 Nikolas Haugjord
25.03 Malik Kevin-Ali Ormseth
17.04 Miriam Nüske Nilsen
17.04 Eva Olava Underhaug Fosseli
15.05 Sindre Omberg Hodne
15.05 Ingrid Johannesen-Flekke
22.05 Leah Vang-Haslerud

Offer:
06.03 Menighetens barnearbeid  kr. 2.015,-
13.03 Menighetens arbeid  kr. 1.400,-
20.03 Menighetens diakoniarbeid  kr. 2.755,-
27.03 Kirkens ungdomsprosjekt  kr. 2.050,-
03.04 Menighetens barnearbeid  kr. 2.700,-
10.04 Menighetens misjonsprosjekt  kr. 3.527,-
14.04 Menighetens arbeid  kr. 2.650,-
15.04 Kirkens SOS  kr. 2.100,-
17.04 Menighetens arbeid  kr. 4.028,-
24.04 Menighetens arbeid  kr. 2.750,-
01.05  Menighetens arbeid  kr. 1.286,-
08.05 Menighetens arbeid  kr. 2.000,-
14.05 Menighetens ungdomsarbeid  kr. 4.361,-
15.05 Menighetens barnearbeid  kr. 1.832,-

Babysang
                                             i Grim kirkes underetasje

                                                 mandager kl 11.00

©Morten Richardsen

Er du hjemme med baby?

Velkommen tl koselige sangstunder i Grim kirke. 

6 samlinger med oppstart 22.august.
Musikk er viktg for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.

Gjennom kjente og mindre kjente barnesanger og regler, ønsker vi å skape en

arena hvor du og barnet dit kan utorske musikk og lek i felleskap med andre

småbarnsforeldre og barn. Babysang handler ikke om prestasjon.

Din stemme er den fneste for barnet dit,

og både trente og utrente stemmer er hjertelig velkommen!

Tilbudet passer best for babyer i alderen 2-10 mnd, og det sosiale aspektet for de voksne er vel   

så viktg som sangstunden. Opplegget går over 6 mandager fra og med 22.august, hvor vi starter 

med sangstund, og spiser lunsj sammen eterpå.                                                                                          

Pris: 400,- Dete inkluderer 6 samlinger med lunsj. Meld på tl barne- og familiearbeider Linda     

på SMS: 997 11 814. Oppgi navn på voksen og baby + alder på babyen. (Vi ønsker at                            

babysang skal være et tlbud for alle. Dersom økonomi er en utordring, ta kontakt.)

Meld dere også gjerne inn i facebookgruppa «Babysang i Grim kirke» for best                            

oppdatert info, eller se på hjemmesiden vår www.grimkirke.no.                                                              

Babysang
                                             i Grim kirkes underetasje

                                                 mandager kl 11.00

©Morten Richardsen

Er du hjemme med baby?

Velkommen tl koselige sangstunder i Grim kirke. 

6 samlinger med oppstart 22.august.
Musikk er viktg for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.

Gjennom kjente og mindre kjente barnesanger og regler, ønsker vi å skape en

arena hvor du og barnet dit kan utorske musikk og lek i felleskap med andre

småbarnsforeldre og barn. Babysang handler ikke om prestasjon.

Din stemme er den fneste for barnet dit,

og både trente og utrente stemmer er hjertelig velkommen!

Tilbudet passer best for babyer i alderen 2-10 mnd, og det sosiale aspektet for de voksne er vel   

så viktg som sangstunden. Opplegget går over 6 mandager fra og med 22.august, hvor vi starter 

med sangstund, og spiser lunsj sammen eterpå.                                                                                          

Pris: 400,- Dete inkluderer 6 samlinger med lunsj. Meld på tl barne- og familiearbeider Linda     

på SMS: 997 11 814. Oppgi navn på voksen og baby + alder på babyen. (Vi ønsker at                            

babysang skal være et tlbud for alle. Dersom økonomi er en utordring, ta kontakt.)

Meld dere også gjerne inn i facebookgruppa «Babysang i Grim kirke» for best                            

oppdatert info, eller se på hjemmesiden vår www.grimkirke.no.                                                              

Sorggrupper
- For voksne ved tap av nær relasjon 
(ektefelle/samboer, foreldre, barn)

- For ungdommer i samarbeid med Kirkens 
Ungdomsprosjekt (KUP)

- For deg som opplever samlivsbrudd

DIAKONENE I KRISTIANSAND TILBYR

ER DETTE NOE FOR DEG? 
TA KONTAKT MED DIAKON ELIN RØSOK RICHARDSEN
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Menighetskalender Hellemyr Kirke
Gudstjenester
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Søndag 19.06.2022 kl.11.00
Velkomstgudstjeneste og innsettelse av ny 
sokneprest Ingrid Spikkeland. Domprost 
Fred Henry Berg, Hellemyr Gospel. 
Dåp, nattverd. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaffe og grilling på 
kirkebakken. Hoppeslott og aktiviteter 
for barna. Loppemarked og kjolesalg, der 
inntektene går til misjonsprosjektet.

Søndag 07.08.2022 kl.11.00
Gudstjeneste v/vikarprest. Offer til 
menighetens arbeid.

Søndag 21.08.2022 kl.11.00
Gudstjeneste v/Ingrid Spikkeland. Offer til 
trosopplæringen.

Søndag 29.08.2022 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/Ingrid Spikkeland. 
Offer til misjonsprosjektet.

Søndag 11.09.2022 kl.11.00
Gudstjeneste v/Ingrid Spikkeland. Offer til 
menighetens arbeid.

Søndag 18.09.2022 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/Birte Løvåsen. 
Barnekoret. Offer til trosopplæringen.

Søndag 25.09.2022 kl.11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 
v/Birte Løvåsen og Ann-Carina Rønaasen 
Reve. Hellemyr Gospel. Offer til Kirkens 
Ungdoms Prosjekt (KUP).

Søndag 09.10.2022 kl.11.00
Gudstjeneste v/Birte Løvåsen. Offer til 
Grim- og Hellemyr Bibellag.

Søndag 16.10.2022 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/Birte Løvåsen og 
Ann-Carina Rønaasen Reve.
Utdeling av 4 årsbok. Knøttekoret. Offer 
til trosopplæringen.

Døde:
Ellen Doris Børresen 08.03.2022

Døpte:
17.04.2022  Alvilde Hagen Tangevold (Stensgård kirke)
22.05.2022  Milian Brinchmann Henriksen
22.05.2022  Sondre Helle Strøm
12.06.2022  Alva Elisabeth Walker-Nordlöf
19.06.2022  Mina Vigeland Hæstad

Bakerst fra venstre:  Weronika Anna Sacharuk, Emely Bentsen Bakstad, Sarah Alice Oudal-
støl Trondsen, Ingrid Malene Røilid, Malin Grønn Johnsen

Nest bakerst fra venstre:  Kajsa Meås Nilssen, Sebastian Unneland, Håkon Bamle 
Siegwarth, Emil Hauge, Nicolai Løvland Jensen, Dennis Nicolay Finsådal, Oliver Smestad von 
Kirchbach, Nicolai Furenes, Sondre Elias Skutlaberg, Henrik Bue, Even Alexander Vegus-
dal-Kile, Marie Omland

Nest fremste rad fra venstre: Ing-Marie Røed, Mariam Elise Tobiassen Othman, Pernille 
Vartdal Frustøl, Hanna Mageland Padøy, Tuva Leikvoll Sveinsson, Lucas Andrade Johannessen, 
Jasmin Torjussen, Jasmin Torjussen, Lotte Moe-Langfeldt, Josefine Gundersen, Hannah Aasen, 
Natalie Pizarro Strømme, Lina Marie Blomqvist Saghaug, Ann-Carina R. Reve

Fremste rad fra venstre: Mina Grindheim Jaktevik, Mari Bamle Siegwarth, Peter Håbakk 
Lorentsen, Linea Andresen Barikmo, sokneprest Sigmund B. Kruse, Emma Gumpen, Ulrikke 
Skoglund, Magnus Furholt Endresen, Kristine Gammelsæter, Sarah Danielsen

Konfirmanter Hellemyr kirke våren 2022
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Flott avslutning for Sigmund Kruse

Det ble en flott gudstjeneste og en 
festfylt kirkekaffe da Sigmund Bernhard 
Kruse avsluttet sin 31 år lange preste-
gjerning i Hellemyr kirke søndag 24. 
april. Mange geistlige var til stede; både 
lokalt fra byen og blant Kruses nære 
prestevenner, samt familien. Barn, ung-
dom og voksne fra menigheten, både i 
dag og fra tidligere, deltok på hvert sitt 
vis i en innholdsrik gudstjeneste.

På kirkekaffen etterpå var det fullt hus 
i underetasjen. Bordene var pyntet til 
fest, og bløtkaker var på plass. Mange 
holdt taler; fra alle nivåer i prestestan-
den, tidligere medarbeidere, daglig leder og menighetsrådsleder, fot-
ballklubben Vigør og flere andre aktører. De fleste talene inneholdt 
både skjemt og alvor; noe kjent og noe ukjent; alt tilsynelatende 
mottatt med gjenkjennelse og glede. Og gaver ble overrakt. Ingen 
tvil om at presten selv koste seg! Og han som aldri har sunget en 
strofe vi har hørt, ble til slutt utfordret til å synge med i refrenget på 
en Johnny Cash-låt; til stor jubel fra salen. Vi koste oss, alle mann!     

Av Wenche Bariås

Babysangkurs
Høsten 2022

Velkommen 
til babysangkurs 
i Hellemyr kirke!

Babysang er en hyggelig sangstund for barn under 
ett år sammen med mor eller far eller andre. Vi 
synger om og for barna, lærer nye og gamle rim 
og regler, og avslutter med å spise lunsj sammen.
Å delta på babysang krever ingen musikalske 
ferdigheter – for ditt barn er din stemme den 
vakreste av alle!

Kurset går over 8 torsdager, fra 
kl.11.00–13.00

Følgende datoer:
1.september   13.oktober
8.september   20.oktober        
15.september   27.oktober
22.september
29.september
(Ingen babysang uke 40 pga høstferie)

Sted:  Kjellerstua i Hellemyr kirke
Pris:  kr 400,- Dette inkluderer lunsj.

Meld på til Ing-Marie på SMS: 90250658
Oppgi navn på voksen og barn + alder på barnet.

Håper vi ser dere!

Med vennlig hilsen
Ann-Carina Rønaasen Reve og Ing-Marie Røed
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Misjon

Rik men fattig 
– en situasjonsrapport fra Madagaskar

På Madagaskar er det slekta som står i sentrum, de er moralsk 
forpliktet til å hjelpe hverandre.

Madagaskar ble selvstendig fra Frankrike i 1960.  Skoler, sykehus 
og veier er i liten grad blitt vedlikeholdt og korrupsjon har gjort 
det nesten umulig for byråkratiet å fungere tilfredsstillende. Poli-
tiske partier er opprettet rundt enkeltpersoner og ikke først og 
fremst knyttet til politiske program. Rike og velutdannede i byene 
har makt og posisjoner, og noen få slektsgrupper kontrollerer 
hele statsbyråkratiet.

Folk er blitt desillusjonerte og mismodige. Det er få og svake 
fagforeninger og mangel på institusjoner som organiserer folk 
med felles interesser. Unntaket er de kristne kirkene, der ca 60 % 
av befolkningen er medlemmer.

Gro Line Gaudestad, som er aktiv i Grim menighet, var sammen med sin nå avdøde mann Odd Gaudestad, utsending for NMS til Ma-
dagaskar i perioden 1969 til 1985 og i 2013 og 2014. I denne teksten får du et lite innblikk i dagens politiske situasjon på Madagas-
kar og hvilken positiv rolle den kristne kirke spiller på øya. 

Foran alteret får gjestene ved et eget bord og spise middag. Fv. Leif Johan-
nessen, Marit Johannesen og Gro Line Gaudestad. På andre siden av bordet 
sitter presten Mahefa og hans kone Florette. På menyen står ris og høne. 

Her er menigheten i Behenzy avbildet sammen med gjestene fra Norge. 
De laget selv murstein og bygget kirken på egen hånd. De fikk midler fra 
Misjonsselskapets kirketakprosjekt til å legge bølgeblikk på taket. 

Kirkene har stor folkelig legitimitet og posisjon til å kunne 
opprettholde menneskers verdighet og gi håp om grunnleggen-
de endringer i liv og i samfunn, Et sterkt fellesskap av kirker kan 
fremme folks kamp for større rettferdighet og bedre levevilkår!

 Organisering i kirkene, inkludering, omsorg og oppgaver, gir 
håp om utvikling og forandring. Bildene er fra en liten menighet, 
Behenzy; i utkanten av hovedstaden. De har klart å bygge sin egen 
kirke og et godt fellesskap.
(Kilde for denne artikkelen er Marianne Skjortnes, Madagaskarforum nr 1 2021. Bildene i 
denne artikkelen er tatt da Leif og Marit Johannessen fra Grim menighet besøkte Gro og Odd 
Gaudestad på Madagaskar i 2014 og feiret gudstjeneste sammen med menigheten i Behenzy 
2.påskedag.)

Gro Line Gaudestad.
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Grim

Kunstutstilling  i kirka
Det har vært avviklet to kunst-
utstillinger i lillesalen i Grim 
kirke. Både julen 2021 og pås-
ken 2022. Deltagere er følgende 
seks utstillere fra menigheten: 
Lorena Jordana, Nour Kalash, 
Marianne Lillesvangstu, Frode 
Stenersen, Ole Lillesvangstu og 
Åsmund Olaf Unhjem. Det er 
sannsynlighet for enda en utstil-
ling utpå høsten seinere i inne-
værende år. Selv om dette ikke er 
salgsutstillinger, så kan publikum 
kjøpe bildene, mot at  10 prosent 
går til kirken. Dette tiltaket vil 
gi muligheter for å gi vanlige, kreative folk innenfor menighetens 
område å vise noe av sitt talent, samtidig som at interesserte kan 
utvikle seg i sin kunst ved å dele den med andre.

Åsmund Olaf Unhjem som er en av utstillerne opplyser at hans 
bilder er er ren fantasi, ja nærmest terapi og at han er uten forut-
gående skole.

ÅOU
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SØRLANDETS STØRSTE 
INNENDØRS UTSTILLING AV 

GRAVSTEIN

Tlf: 38 02 33 82 – Grim Torv 2 – Kristiansand
Åpningstid kl. 10.00 – 16.00, evt. etter avtale

www.strandberg-stein.no

* Navntilføyelser * Omslip * Oppussing  *
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Dette verket er laget av chilenske 
Lorena Jordana.
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Min salme

Bilde av Monique Galang fra Pexels

Livet er preget av så mange faktorer, bl.a. musikk. For 
noen kan en sangtekst, melodi, eller en liten strofe ha stor 
betydning.

Jeg har vært privilegert å få vokse opp i en musikalsk familie 
i Singapore hvor alle sang eller spilte et instrument, med 
bestefar i spissen på fiolin.  Han var pastor i en pinsemenighet, 
men av grunner ukjent for meg, ble resten av familien døpt og 
konfirmert i den anglikanske kirken St. Andrews Cathedral. 

Hele familien møttes jevnlig til sang og bønn, og det er disse 
møtene som har holdt vår familie samlet. Mange av de sangene 
som vi synger i den norske kirke er de samme, bare på norsk. 
Vi hadde våre favoritter, men jeg vil trekke fram en som var 
min fars favoritt. Blessed Assurance (Salige visshet). Teksten 
var skrevet av amerikanske Frances (Fanny) Crosby i 1873 
med melodi av Phoebe Knapp samme år. Fanny var blind, men 
det ble sagt at hun «så» med det indre øyet. 

Blessed Assurance ble etter hvert den sangen som knyttet vår 
familie sammen tross store avstander.  En salme som gir oss 
håp, trygghet og vissheten om at vi vil møtes en gang.

Blessed Assurance 
Blessed Assurance, Jesus is mine
Oh what a foretaste of glory divine
Heir of Salvation, purchase of God
Born of his Spirit, Washed in his Blood
This is my story, this is my song
Praising my Saviour all the day long
This is my story, this is my song
Praising my Saviour all the day long

Salige visshet
Salige visshet, Jesus er min
Han er min hyrde, kaller meg sin
Salige visshet, Allting er vel
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel
Han er min glede, Han er min sang
Ham vil jeg prise livsdagen lang
Ham skal jeg evig love hus Gud
Han er min brudgom, jeg er hans brud

Av Dorothy Engeseth

Her er første verset på engelsk og norsk:

Salige visshet
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Bilde av Monique Galang fra Pexels

Gater i Grim: Eventyrveien og Peer Gyntveien

Hvorfor Eventyrveien og Peer Gyntveien på Tinnheia?

På Tinnheia har de fleste veier fått navn etter ulike metaller. Det 
blir ofte referert til at dette er fordi Falconbridge Nikkelverk (nå: 
Glencore) ligger i området. Men starten på dette baserer seg 
visstnok på en stor misforståelse. Tinn skal være navnet på en 
liten fisk som ble funnet i tjønna øverst oppe på Tinnheia. Det er 
denne oppdagelsen som sannsynligvis førte til at vannet ble kalt 
for Tinntjønn og at veien oppover bakken fikk navnet Tinnheiv-
eien.

det rett og rimelig at starten på området ble kalt Eventyrveien!
Ovenfor finner vi Peer Gyntveien. Det fortelles om en Per Gynt 
fra Gudbrandsdalen i flere sagn. Han var reingjeter som hadde en 
spesiell evne til å tukte troll og innynde seg hos hulderjentene. 
Veien fikk et såkalt «romantisk» navn, med skrivemåte hentet fra 
Henrik Ibsens diktning. Det var det første eventyrnavnet.

Men så var det stopp! Det ble med de to gatenavnene fordi 
flertallet i komitéen slett ikke var så begeistret for disse eventyr-
tankene hos formannen. De ville ikke gå med på flere slike navn, 
og  alle videre forslag ble forkastet.

Da broa over dalen og området videre oppover Tinnheiveien 
ble utbygd, var nok «misforståelsen» allerede et faktum: «Noen» 
trodde at tinn-navnet hang sammen med metallnavnet, og de 
satte dette bevisst i forbindelse med produksjonen på nikkelver-
ket.  Det førte til at den ene veien etter den andre fikk navn med 
metallbetegnelser.

Hvor ble det så av alle eventyrnavnene?
Jo, de forsvant visst over på Søm. Men hvorfor, det er det nok 
andre som kan svare på.

Takk for fakta fra Rusleturforfatterne Inger Johanne og Knut Mæ-
sel og fra Else Reiter i Kristiansand kommune

Av Wenche Bariås
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Hva engasjerer deg spesielt på Grim?
- Jeg har engasjert meg i forhold til å skape gode 
oppvekstvilkår i nærmiljøet i vid forstand. Grim er rik 
på natur- og kulturopplevelser, bl.a. med Ravnedalen 
som en perle. Og det er kort vei til byen. Bydelen 
har mange og gode områder for lek og aktivitet. Jeg 
opplever at folk skaper gode naboskap i hverdagen 
der de bor. Jeg har engasjert meg i aktiviteter vi har 
på Grimsvollen.
- Jeg må nevne spesielt en sak for ca ti års tid siden 
hvor det var snakk om å finne lokale overgangsboliger 
i byen. Folkemøter med ramaskrik gikk som en farsott 
i byen. Ingen ville ha slike boliger i sitt nærmiljø. Da 
fikk vi en positiv telefon fra en velforening på Grim. 
Gjennom forhandlinger og avtaler med beboerforenin-
ger, hvor også kirken deltok aktivt, endte det med at 
det gamle barnehjemmet ble rustet opp til formålet. 
Som en gjenytelse fikk bydelen en sårt tiltrengt opp-
rusting med sportsaktiviteter på Idda, og etter hvert 
boligbygging. Denne prosessen vi hadde med bebo-
erforeninger på Grim, er noe av det fineste jeg har 
opplevd som politiker. 

På hvilken måte har kirken betydning på 
Grim?
- Jeg anerkjenner at kirken er viktig i lokalmiljøet, og 
det er interessant å lese menighetsbladet. Der står 
det mye om hva som skjer også av allmenn interesse i 
nærmiljøet. Jeg er glad for den nye presten vi har fått; 
han formidler verdier som passer veldig godt i vår 
bydel. Menigheten var også engasjert i prosessen med 
Idda. Og selv har jeg blitt invitert til gjestebud i kirken 
og har bl.a. møtt mange av beboerne i overgangsbo-
ligen; noe jeg har satt stor pris på, avslutter Mette 
Gundersen.

Her starter veien inn til «utbyggingseventyret». Like ovenfor ligger Peer 
Gyntveien.

Mens vi beveger oss oppover bakken fra Idda, kommer vi til Hel-
linga. Denne veien har rett og slett fått navn etter terrenget den 
ligger i. Videre oppover støter vi på Eventyrveien. Og her stopper 
vi opp. Hva er bakgrunnen for dette navnet, mon tro?

Utbyggingen oppover og innover skogen og blåbærheiene på 
Tinnheia skjedde fra 50-og 60-tallet. Den daværende formannen i 
gatenavnkomitéen mente at Eventyrveien var det rette navnet på 
veien som skulle føre dem inn i det store «utbyggingseventyret» 
som ventet. Alle veiene i området burde få navn fra norske folkee-
ventyr etter hvert som området ble utbygd, mente han. Og da var 
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Smånytt Grim og Hellemyr

Det planlagte sponsorløpet for konfirmantene i Grim, Hellemyr og 
Torridal ble rett og slett sabotert skikkelig av været! Så det ble ikke 
løp på aksjonsdagen, men konfirmantene gikk i stedet en runde 
rundt i Grim kirkes nabolag. Steffen Kateket hadde laget påskequiz, 
og premier i form av fruktkarameller ble kastet etter de ivrige 
konfirmantene. Været ga også mulighet for litt snøballkrig i rekkene.

– Deretter reiste vi tilbake til Grim kirke hvor vi så en video om 
fasteaksjonen og spiste kaker sammen. Det var veldig sosialt og 
godt å gjøre noe sammen, til tross for været, rapporterer Hellemyrs 
trosopplærer og ungdomsarbeider Ann-Carina.

God innsats av konfirmantene og menighetenes ildsjeler resulterte 
i nesten 55,000 kroner til 75-årsjubilanten Kirkens Nødhjelp. Grim 
med sine 21 konfirmanter bidro med 19,226 kroner, mens Hellemyr 
med sine 39 konfirmanter sørget for 35,525,- til årets fasteaksjon.

Mer enn 37,7 millioner kroner ble i år samlet inn i hele landet. 
Agder har bidratt med over 3 millioner av disse, og har dermed økt 
med over 59% fra 2021 til 2022! Kristiansand sto for 931,000,- av 
dette beløpet, noe som også var en solid økning fra året før. Se også 
fasteaksjonen.no. 

Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne av kirkene i Norge. Kirkens 
Nødhjelp skal redde liv og kreve rettferdighet, og jobber både med 
nødhjelp i krisesituasjoner og langsiktig arbeid for å bedre fattige 
menneskers levekår. Pengene som samles inn i fastetiden går til 

Fasteaksjonen i Grim og Hellemyr 
– håp i en dråpe vann!

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen i Grim menighet og sokneprest Liv Turid Blesvik i 
Torridal menighet på rundtur sammen med konfirmantene i Grim, Hellemyr og 
Torridal. 

Av Thor Kristian Hanisch
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Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

Du finner oss også på facebook: «Babysang i Grim kirke» 

Håper vi sees! 
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8 9

Av Wenche Bariås

Tlf: 24 03 48 

Og den gang som nå var de unge spente på gavene. 
- Jeg hadde lenge ønsket meg en spolebåndopptaker til 1500 kr. 
Jeg fikk 1000 kr av foreldrene mine, og jeg husker ennå synet av 
1000-lappen! Den var en sånn sammenleggbar type som ble bret-
tet i tre!  Av bestemor fikk jeg 100 kr, og ellers var det vanlig å få 
en 50-lapp av tanter og onkler. På mandagen kunne jeg og pappa 
dra til byen og kjøpe maskinen. Det var stor stas å kunne bruke 
mikrofon og snakke inn på egen opptaker! 

- En annen typisk gave som vi gutter fikk, var barbersett. Men jeg 
husker at jeg ikke helt skjønte hva jeg skulle med det!

Svein Tore husker at de fulgte byggingen av kirken mens han var 
elev på Grim skole. Arkitekturen var spesiell og moderne på den 
tiden. Og han husker at noen satt og meisla rillene på veggene. 
Som nåværende kirketjener er han stolt over bygningen og at den 
er så godt vedlikeholdt gjennom alle årene. Utfordringer i kirke-
bygget har det vært. Men nå er alt ordnet. Og kjelleren har fått 
en sårt tiltrengt opprusting i forbindelse med jubileet.

Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og gir mulighet til raskt å 
mobilisere når kriser oppstår, som i Ukraina. Kirkens Nødhjelp med 
søsterorganisasjoner var raskt på plass med akutt nødhjelp som rent 
vann, mat, tepper og hygieneartikler til de ukrainske flyktningene.

Takk til alle som bidro med sin tid, innsats og penger til dette viktige 
arbeidet! 
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Grim

Vi møtes annen hver torsdag (partallsuker) kl. 11- 

13 i peisestuen i Grim kirke for å strikke og prate.

Enkel servering med kaffe og te - ta med niste.

STR IKKETREFF
Glad i håndarbeid, eller bare en prat?

Et hyggelig møtepunkt - med eller 
uten strikkepinner!

Første treff i høst er 25.august.
Velkommen!

Lurer du på noe? Kontakt Elin diakon (38196841) eller 

Anne Nora Eikaas (90074030)

Vi møtes en onsdag i måneden 
i Grim kirke kl.18.30 til 20.30.
Alf-klubb er en fritidsklubb for ungdom fra hele byen.
Alf står for alle funksjonsnivåer, og på Alf-klubben er alle ungdom 
fra 15 år velkomne uansett funksjonsnivå. 
På vanlige Alf-kvelder har vi en morsom lek eller aktivitet som alle kan være med på.
Andre ganger har vi bingokveld, sangkveld, karneval, pizzakveld og juleavslutning med  
juleverksted. Under andaktene er det fokus på fellesskap med Jesus og hverandre.  
Vi tenner lys, synger og lytter til en andakt med kveldens gjest. Noen ganger har 
vi bønnevandring. Ta gjerne med en venn, en bror eller søster, far eller mor.

ALF-KLUBB

En kirke for alle
høsten 2022

Lørdag 27.august kl.16.00 - 18.00 Grim kirke
Gudstjeneste med hagefest

Lørdag 29.oktober kl. Kl.17.00 -19.00 Vågsbygd kirke
Gudstjeneste med basar

Lørdag 26.november kl.17.00 -19.00 Lund kirke
Gudstjeneste med adventsfest

Søndag 15. januar kl.17.00-19.00 Søm kirke
Gudstjeneste med nyttårsfest

En kirke for alle
høsten 2022

Lørdag 27.august kl.16.00 - 18.00 Grim kirke
Gudstjeneste med hagefest

Lørdag 29.oktober kl. Kl.17.00 -19.00 Vågsbygd kirke
Gudstjeneste med basar

Lørdag 26.november kl.17.00 -19.00 Lund kirke
Gudstjeneste med adventsfest

Søndag 15. januar kl.17.00-19.00 Søm kirke
Gudstjeneste med nyttårsfest

KRISTIANSAND

Alf-klubb møtes i Grim kirke kl.18.30 til 20.30.  Typisk program for en kveld: 
- Samlingsstund med sang og underholdning, lek og moro. 
- Servering/kiosk. Vi prater og spiser, og kanskje lager vi noe fint?
- Andakt i kirkerommet ved kveldens gjest. 
- Takk for i dag og velkommen tilbake!

Program ALF-klubb høsten 2022

14. 
september

Bingo

12.  
oktober

Konsert

9.  
november

Filmkveld

14.  
desember

ALF Jule-
avslutning

Har du spørsmål? Ta kontakt med diakon Elin Røsok Richardsen, Diakon i Grim kirke, 38196841/90662699

Vi har en gruppe på Facebook som oppdateres med informasjon. Bli med i den!

Om du ikke kan komme hver gang gjør det ikke noe —  
Vi er der, så kom når du kan.

Program høsten 2022
En kirke for alle
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Hva engasjerer deg spesielt på Grim?
- Jeg har engasjert meg i forhold til å skape gode 
oppvekstvilkår i nærmiljøet i vid forstand. Grim er rik 
på natur- og kulturopplevelser, bl.a. med Ravnedalen 
som en perle. Og det er kort vei til byen. Bydelen 
har mange og gode områder for lek og aktivitet. Jeg 
opplever at folk skaper gode naboskap i hverdagen 
der de bor. Jeg har engasjert meg i aktiviteter vi har 
på Grimsvollen.
- Jeg må nevne spesielt en sak for ca ti års tid siden 
hvor det var snakk om å finne lokale overgangsboliger 
i byen. Folkemøter med ramaskrik gikk som en farsott 
i byen. Ingen ville ha slike boliger i sitt nærmiljø. Da 
fikk vi en positiv telefon fra en velforening på Grim. 
Gjennom forhandlinger og avtaler med beboerforenin-
ger, hvor også kirken deltok aktivt, endte det med at 
det gamle barnehjemmet ble rustet opp til formålet. 
Som en gjenytelse fikk bydelen en sårt tiltrengt opp-
rusting med sportsaktiviteter på Idda, og etter hvert 
boligbygging. Denne prosessen vi hadde med bebo-
erforeninger på Grim, er noe av det fineste jeg har 
opplevd som politiker. 

På hvilken måte har kirken betydning på 
Grim?
- Jeg anerkjenner at kirken er viktig i lokalmiljøet, og 
det er interessant å lese menighetsbladet. Der står 
det mye om hva som skjer også av allmenn interesse i 
nærmiljøet. Jeg er glad for den nye presten vi har fått; 
han formidler verdier som passer veldig godt i vår 
bydel. Menigheten var også engasjert i prosessen med 
Idda. Og selv har jeg blitt invitert til gjestebud i kirken 
og har bl.a. møtt mange av beboerne i overgangsbo-
ligen; noe jeg har satt stor pris på, avslutter Mette 
Gundersen.

12 13

Rådhusgaten 5, Kristiansand
tlf: 38 09 28 02 - www.barbereren.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 • www.andas.no

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Hva engasjerer deg spesielt på Grim?
- Jeg har engasjert meg i forhold til å skape gode 
oppvekstvilkår i nærmiljøet i vid forstand. Grim er rik 
på natur- og kulturopplevelser, bl.a. med Ravnedalen 
som en perle. Og det er kort vei til byen. Bydelen 
har mange og gode områder for lek og aktivitet. Jeg 
opplever at folk skaper gode naboskap i hverdagen 
der de bor. Jeg har engasjert meg i aktiviteter vi har 
på Grimsvollen.
- Jeg må nevne spesielt en sak for ca ti års tid siden 
hvor det var snakk om å finne lokale overgangsboliger 
i byen. Folkemøter med ramaskrik gikk som en farsott 
i byen. Ingen ville ha slike boliger i sitt nærmiljø. Da 
fikk vi en positiv telefon fra en velforening på Grim. 
Gjennom forhandlinger og avtaler med beboerforenin-
ger, hvor også kirken deltok aktivt, endte det med at 
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Som en gjenytelse fikk bydelen en sårt tiltrengt opp-
rusting med sportsaktiviteter på Idda, og etter hvert 
boligbygging. Denne prosessen vi hadde med bebo-
erforeninger på Grim, er noe av det fineste jeg har 
opplevd som politiker. 

På hvilken måte har kirken betydning på 
Grim?
- Jeg anerkjenner at kirken er viktig i lokalmiljøet, og 
det er interessant å lese menighetsbladet. Der står 
det mye om hva som skjer også av allmenn interesse i 
nærmiljøet. Jeg er glad for den nye presten vi har fått; 
han formidler verdier som passer veldig godt i vår 
bydel. Menigheten var også engasjert i prosessen med 
Idda. Og selv har jeg blitt invitert til gjestebud i kirken 
og har bl.a. møtt mange av beboerne i overgangsbo-
ligen; noe jeg har satt stor pris på, avslutter Mette 
Gundersen.

Hva skal vi se?
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Samtale 
eller

nattverd?
Prest og diakon 
er tilgjengelig for 
samtale og kommer 
gjerne hjem til deg 
for å gi deg 
nattverd. 
Om dette er 
ønskelig, ta kontakt 
med Prest Odd 
Bjarne Ellefsen eller
Diakon Elin Røsok 
Richardsen.



www.grimkirke.no  •  www.hellemyrmenighet.no
menighetsnytt.kristiansand@gmail.com

Ny talerstol i Hellemyr kirke
Billedkunstneren Per Odd Aarrestad fra Sandnes har laget ny talerstol 
til Hellemyr kirke; et kunstverk som inneholder mye symbolikk. – Jeg 
har vært opptatt av mystikken med såkornet, forteller han. – Jeg 
tenker ikke at jeg må illustrere evangeliet i kunsten min. Jeg har ingen 
ferdige svar. Men jeg ønsker å bringe inn tanker og ideer i billedsprå-
ket som kan bidra til videre utforsking.

Per Odd Aarrestad har tidligere laget altertavle, alterbord og dø-
pefont til Hellemyr kirke. Nå har han laget en talerstol som er et 
eget selvstendig kunstverk. – Jeg har valgt tema: Mysteriet i såkornet, 
forteller han. – Mitt oppdrag har vært å lage en talerstol. Jeg har satt 
det billedlige uttrykket inn i en sakral sammenheng: Fra talerstolen 
hører vi Ordet, evangeliet. Ordene vil skape liv, tro, som vokser og 
kan formidles og bre seg videre. Da falt det seg så naturlig å bruke 
såkornet som symbol: Det blir plantet, har livskraft i seg, røttene tar 
næring til seg gjennom jord og vann. Såkornet strekker seg opp mot 
lyset. Det vokser til nytt liv og brer seg videre.

– Hva er motivasjonen din når du skaper nye kunstverk?
– Når jeg lager kunst, tenker jeg ofte på barn. Jeg håper at de vil sette 
seg ned og utforske bildet. Jeg ønsker å lage et tydelig og interessant 
billeduttrykk, men jeg gir aldri noen entydige svar, sier han. – Jeg 
håper at de som studerer kunsten, finner nye ting å utforske. Men 
noe av bildet er jo tydelig nok, smiler han. – Korset midt på er jo 
sentralt. Den røde livsåren går gjennom alt og strekker seg oppover 
mens kornet presser seg vei mot lyset. Men jeg håper alltid at det er 
nye ting å utforske.

– Hvordan har du valgt materialet, form og farger?
– Jeg ønsket å bruke litt farger fordi evangeliet er billedlig fargelagt, 
sier han. – Jeg valgte eik som materiale; det er solid treverk. Den 
turkise fargen synes jeg har en spesiell utstråling. Den står godt til 
eika, samtidig som den skaper fin kontrast til brunt og oransje. Den 
røde livsåren er symbol på liv, puls og varme. Så bruker jeg også mye 
bladgull som for meg er symbol på det hellige. Her finner vi mange 
riss og utskjæringer. Når de brutte flatene blir truffet av lyset, blir det 
reflektert til menigheten.

Kunstneren Per Odd Aarrestad har levert en flott talerstol til Hellemyr 
kirke. Han har brukt såkornet som symbol. 

– Jeg tenker alltid at kunst må jobbes med. Det vil forhåpentligvis 
være noe som ennå ikke er oppdaget eller man kan få nye tanker 
rundt de samme temaene. Jeg har brukt et års tid på prosessen med 
talerstolen og håper det er blitt et interessant billeduttrykk. Nå kan 
dere på Hellemyr få grunne videre, avslutter han.

 Av Wenche Bariås


