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Aktuelt

Karnevalsgudstjeneste!
Både små og store kom utkledd til karnevalsgudstjeneste 
og lagedag i Grim kirke 3. mars, på selveste fastelavns-
søndag. Etter gudstjenesten var lagedag for barna. Det ble 
snekret fuglebrett, laget fastelavnsris og sådd karse. Om 
man ikke var utkledd nok allerede ble det også mulighet 
for ansiktsmaling.
Det er gøy når får kle seg ut til karneval. Det som gjorde 
denne dagen så morsom var at også så mange voksne, 
foruten prest og stab, også kom utkledd.



Hellemyr  menighet Grim menighet

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.no

Ungdomsleder
Daniel Bentsen
daniel.bentsen@kristiansand.kommune.no

Korleder
Pernille Galdal
pernille.galdal@kristiansand.kommune.no

Leder av menighetsråd
Thor Kristian Hanisch
thor.k.hanisch@uia.no 

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

Sokneprest 
Erland Grøtberg  
Tlf. 38 19 68 43 / 91 85 52 92
erland.grotberg@kristiansand.kommune.no  

Diakon Grim og Hellemyr
Elin Røsok Richardsen.   
Telefonnr. 38 19 68 41 /  90662699
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
Olav Rykkelid 
Tlf. 91 67 76 59
olav.rykkelid@icloud.com

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
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Karnevalsgudstjeneste!



Det er fint å ha noen å gå med. En kamerat å slå følge med på til 
skolen. Ei venninne å gå på fjelltur med. Det samme gjelder for den 
store reisen, den som går gjennom hele livet. Mange av oss har venner, 
familie eller andre gode medvandrere. Noen å prate med om alt, noen 
å dele det som er fint med – og det som er vanskelig. Fellesskapet i 
kirka kan også være en god medvandring! 

Men vi vet at det også er mange som er ensomme og trenger noen 
å snakke med, og noen trenger det helt akutt. Da er det bra at vi 
har slike som Morten Hellesnes på Tinnheia, som er en av de mange 
frivillige som plukker opp telefonen når noen ringer 22 40 00 20 
til Kirkens SOS.  Vi har tatt en prat med han til dette nummeret av 
Menighetsnytt. Dessuten har vi møtt en del andre medvandrere. I 
ALF-klubben møtes ungdommer med ulike funksjonsnivå, og nylig har 
de vært på besøk i Domkirka. Vi har også truffet “Rusleturforfatterne” 
som planlegger en ny bok, denne gangen om Grim!

I dette bladet vil vi også støtte opp om fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp, og oppfordre deg til å være med å hjelpe tretten år gamle 
Farah og andre som trenger humanitær hjelp. Bruk VIPPS til 2426 - 
og gi villig i døra når konfirmanter og andre ringer på med innsam-
lingsbøsser! Da kan du også gi noen en bedre reise videre i livet.

God lesning!
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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

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

Forsidebilde: Karnevalgudstjeneste 
Grim kirke 
Trykk: Synkron Media

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

Redaksjon:  
Wenche Bariås, Elfi e Dørum, 
Thor Kristian Hanisch, 
Jon Olav Sørhaug
Layout & grafi sk design 
Anna Margret Olafsdottir

Stoff til Menighetsnytt sendes til
jon.olav.sorhaug@gmail.com

Neste nummer kommer i 
august/september 2019

Jon Olav Sørhaug
Redaktør



En av Navigatørenes ni kjerneverdier er «Hvert eneste men-
neskes verdighet og verdi».
Gjennom våre drøye seksti år i Norge har det preget 
Navigatørene på forskjellige vis. Verdien har sitt utgangspunkt i 
hvordan Jesus i sitt skjellsettende virke valgte å bruke tid sam-
men med den enkelte. Jesus helbredet og gjorde mirakler – og 
– han brukte tid med disiplene slik at de kunne bli istandsatt 
til å leve som etterfølgere av ham i verden.
Den røde tråden av fokus på mennesket finner vi allerede i 
begynnelsen av Bibelen, da Gud skapte mennesket i sitt bilde 
til fellesskap med seg. I Salme 8 og 139 omtales mennesket 
som lite lavere enn Gud, og vi kan lese at skaperen selv er 
til stede hos den enkelte med sin omsorg. Lignelsene i Lukas 
15 om den ene sauen, den ene mynten og sønnen som kom-
mer på avveie, forteller meg sammen med Jesus-historiene og 
resten av evangeliene: Hvert eneste menneske er viktig for 
Gud - så viktig at Jesus gikk i døden for det!
Den store fortellingen i Bibelen beskriver en Gud som er 
opptatt av enkeltmennesker. Når vi nå som kristne anno 2019 

vil utruste hverandre til å følge Jesus i hverdagen, ligger det 
derfor naturlig å tenke at én-til-én relasjoner og små fellesskap 
har en sentral plass. Jesus gikk på dypet med noen få, og his-
torien vitner om et livsforvandlende evangelium som spredte 
seg til en hel verden.
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Av Ole Martin Glomvik,  
daglig leder i Navigatørene

Andakt

Medvandring i 
Navigatørene

Andakt

Navigatørene
Navigatørene er en tverrkirkelig 
kristen organisasjon som blant annet 
driver med student- og familiearbeid.
De er særlig kjent for sitt fokus på 
medvandring.

Les mer på medvandring.no
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Kirkens SOS er den største krisetelefonen i Norge, med 
300 000 henvendelser årlig. Det er omkring 1000 frivil-
lige som deltar som telefon- eller chatte-vakt fra 11 sen-
tre i landet. Morten Hellenes bor på Tinnheia og er en 
av de frivillige i Kristiansand.

Menighetsnytt møtte Morten like etter at han kom fra formid-
dagsvakt i Kirkens SOS. Ved hvert kontor landet over sitter det 
mennesker på vakt 24 timer i døgnet.

-Jo mer jeg sitter på vakt, jo mer gir det meg, sier han. –Det 
høres kanskje rart ut å si at man gleder seg til en sånn vakt, 
men du vet at du betyr noe for den som ringer.  Jeg skal være 
en person som lytter og som tåler å høre den andres smerte. 
For meg er dette nestekjærlighet i praksis. Og det gir meg 
også noe tilbake, fortsetter han. –Jeg lærer mye om meg selv 
og om å sette ting i perspektiv. Jeg blir en bedre lytter, jeg ser 
tegn tydeligere rundt meg, og jeg har lært å bli mer direkte.

Morten Hellenes har vært engasjert i Kirkens SOS et års tid. 
Han startet på et 40 timers kurs, som er «utdanningen» for 

dem som skal være telefonvakt. Han forteller at kurset inne-
holder viktige og reelle temaer hvor man får trent seg gjen-
nom rollespill og samtaler. De første gangene man er på vakt, 
sitter man sammen med en erfaren person; først for å lytte og 
etter hvert så blir man klar for å ta ansvar for samtalen. –Jeg 
var med på vakt nokså tidlig i kursrekka, forteller han. –Før jeg 
var helt klar, hadde jeg en personlig samtale med daglig leder 
Asle Bjorvatn. Opplæringen gjorde meg godt rustet til å møte 
mennesker i ulike situasjoner og hva man kan si. Når man er 
på vakt, er det alltid flere andre der samtidig som en eventuelt 
kan rådføre seg med.

Opprinnelsen til Kirkens SOS startet i 1953. En engelsk prest 
leste i avisen at tre personer begikk selvmord i London hver 
dag. Presten satte inn en annonse i avisen som lød: Før du tar 
livet ditt, ring meg! Det viste seg etter hvert at også en venn-
lig og god prat med hans sekretærer på venterommet hadde 
positiv effekt. Dette ga ideen om at mennesker på frivillig basis 
kunne bidra i en krisetjeneste. I Norge ble Kirkens SOS startet 
i 1974.

En medvandrer 
i Kirkens SOS

Av Wenche Bariås
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Tlf: 24 03 48 00 Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no

Denne historien mener Morten gir en stor inspirasjon i 
dette arbeidet.  –Vi er ikke fagpersoner, vi som tar imot 
telefonene, men helt vanlige mennesker. Vår oppgave er å 
lytte til den som ringer, gi et håp og en urokkelig tro på 
livet. Den som ringer inn, må oppleve å bli hørt. På den 
måten kan smerten lindres.

-Hvem er det som ringer inn til Kirkens SOS?
-Mange av dem som ringer, er ofte i en dyp krise, sier 
Morten . -De kan trenge å møte noen som bare lytter. Det 
kan være mennesker som tenker på å ta livet sitt; kanskje 
de har prøvd allerede? Vi skal avdekke selvmordsrisiko, og 
noen ganger må vi spørre direkte. Da hender det at per-
sonen opplever det befriende og gråter. Noen kan også bli 
fortvilte og sinte.

-Andre som ringer, kan være i en vanskelig livssituasjon 
eller følelsesmessig krise. De trenger å tømme seg anon-
ymt for noen. Det er også mange ensomme som ringer 
inn og trenger noen å prate med. På kvelds- og nattestid 
er det ofte noen som trenger å bli ønsket «god natt». 

-Får du noen vanskelige eller direkte spørsmål?
-Noen kan spør om hva jeg ville ha gjort i en lignende 
situasjon. Men et slikt spørsmål skal vi ikke besvare. Vi 
er ikke fagpersoner og skal ikke gi råd. Men vi kan hjelpe 
personen til å tenke alternativt selv, være med i samtalen, 

roe ned, låne et øre og «vandre med» så lenge personen 
trenger det. Både vi og den som ringer skal være anonyme, 
så jeg kan heller ikke spørre om hvor personen befinner 
seg. Men om personen ber om at vi skal hjelpe direkte, så 
har vi prosedyrer på det.

-Kan du bli spurt om å be en bønn?
-Ja, det skjer. For de det faller naturlig for, så kan de be en 
bønn fritt. Ellers har vi også tilgjengelig bønnemaler som 
kan brukes til hjelp ut fra ulike situasjoner.

Morten Hellenes jobber til daglig i eget firma med formi-
dling av næringseiendommer og med salg av ferieboliger 
i utlandet. Han satt tidligere en periode i menighetsrådet 
på Grim. Nå er han mye på reise, men tar som regel mer 
enn de to pålagte vaktene hver måned når han er hjemme. 
Han opplever at dette er et givende frivillig arbeid hvor 
han kan bidra til nestekjærlighet i praksis. –Det hender 
jeg får tilbakemelding direkte på telefonen at samtalen 
betydde noe.  Jo mer jeg er på vakt, jo mer gir det meg, 
avslutter han.

Menighetsnytt formidler gjerne at Kirkens SOS stadig 
trenger nye frivillige som telefonvakter. På hjemmesiden 
www.kirkens-sos.no er det informasjon både om organ-
isasjonen og tidspunkt for nye kurs. Kirkens SOS i Agder 
flytter nå inn i nye og bedre lokaler sentralt i byen.
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Ekteparet Mæsel fra Hellemyr flyttet for et års tid siden til 
leilighet i Agder Allé. Her har de fylt opp et helt rom med 
bakgrunnsstoffet til de 17 bøkene de allerede har gitt ut siden 
starten i 2002. Bare bildearkivet består av 37000 bilder. Og 
allerede nå står det 13 stappfulle permer med stoff om Grim 
i en av hyllene; selv om det ikke er allverdens lenge siden de 
begynte å skrive.

Men hvordan startet egentlig denne Rusleturserien?
-Formidling av byens historie har alltid vært en felles interesse 
for oss, forteller de. –Gjennom våre lærerjobber savnet vi 
lokalhistorisk stoff om byen og begynte å leite fram så godt vi 
kunne. Vi kontaktet Marie Føreland i hennes tid som skolesjef, 
og vi fikk etter hvert avtale om en liten reduksjon i leseplikten 
for å samle stoff til bruk i undervisningen. Alt vi har samlet 
siden den gang, er gjort tilgjengelig og kan brukes fritt av alle.

-Da Knut jobbet på Lahelle skole, den gang det var skole for 
fremmedspråklige, fant vi gamle bilder fra Lund. En åpen dag 
hvor vi stilte ut bildene, resulterte i rene folkevandringen. Det 
ble så stor interesse for disse bildene, og mange ba oss om å 
komme og fortelle. Vi sonderte interessen for å samle bildene 
og historiene i en bok. Samtidig kontaktet vi direktør Jan 
Henrik Munksgaard på Vest-Agder fylkesmuseum og fikk ham 
med på prosjektet. Det ble en forløper til at vi startet med 
utgivelse av Rusleturbøkene; i alt 3 fra Lund og siden 14 fra 
Kvadraturen.

Nå står Grim for tur hos denne entusiastiske gjengen. De har 
foretatt en sondering og laget en skisse til sortering og forde-
ling av stoffet. Første bok skal starte med den gamle historien 
om Grim. Jan Henrik Munksgaard er en sentral formidler av 
denne historien og har samlet mye interessant bakgrunnsstoff. 

Rusleturene  
fortsetter på Grim

Av Wenche Bariås

Trekløveret Inger Johanne og Knut Mæsel sammen med Jan Henrik Munksgaard har ingen planer 
om å avslutte Rusleturserien selv om de nå har gjort seg ferdige med Kvadraturen. Til høsten  
kommer den første boken om Grim. De har allerede mye stoff å ta av. Men planen er å gi ut 3 
bøker fra denne bydelen. Det betyr at de mer enn gjerne tar imot henvendelser, bilder og  
historier som kan være av interesse.
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Grim er et område som er vanskelig å avgrense. Her er det 
mange meninger, men man må gjøre et valg. Og foreløpig blir 
ikke Tinnheia med.

Samtidig har de tre bestemt seg for å rusle en del fra område 
til område, men ikke i geografisk sammenheng. Det kan bety 
noen store steg iblant. Den første boken vil eksempelvis inne-
holde stoff fra Klappane, Artillerivollen, Enrum, Dueknipen og 
Sandvigen. Noe som er typisk på Grim, er de mange lokale 
boligområdene. Mange av dem er bygd opp for å bosette 
ansatte ved bedrifter lokalt. Innen hvert område er det så 
mye spennende å fortelle. Det kan handle om selve stedet, om 
bygninger, personer, hendelser, om naturen, veier, stedsnavn og 
industri.

Så mye som mulig skal med, og forfatterne har samlet og også 
fått bilder og historier når de har vært og holdt foredrag. –Vi 
har nok tømt gamle offentlige bildearkiver, men det hender at 
folk bidrar med private bilder og helt lokale interessante his-
torier som de formidler til oss. Folk stopper oss på gata også, 
forteller Inger Johanne. –Vi ønsker å formidle folks røtter 
gjennom disse bøkene og håper at mye også er gjenkjennelig.

Den første boken om Grim er planlagt til høsten. Boken blir 
på ca 300 sider. Forfatterne har fordelt stoffet seg imellom og 
innser at det er viktig å redigere godt for å få plass til alt de 
gjerne vil ha med. Bildene skal totalt sett ha litt mer plass enn 
teksten. Samtidig er det viktig med god kvalitet. Og de er nøye 
på at stoffet blir godt gjennomarbeidet. Samtaler med enkelt-
personer blir alltid kvalitetssikret med gjennomlesing, og alle 
faktiske feil må rettes opp.

Inger-Johanne forteller at de opprettet et eget forlag for å gi 
ut den første boken, trykket på lokalt trykkeri. All økonomisk 
risiko har ligget hos utgiverne; noe den fortsatt gjør. –Vi har 
ingen økonomisk støtte, forteller hun. -All jobb er egeninter-
esse og uten profitt. Vi har fortsatt eget forlag og går omtrent 
i balanse med de bøkene vi selger årlig.
Rusleturforfatterne blir ofte invitert til ulike foreninger, sen-
iorgrupper og menigheter for å fortelle fra bøkene. De holder 
minst 30 foredrag i løpet av året. Når årets bok er klar fra 
trykkeriet, vil bidragsytere med familie og venner bli invitert til 
den første presentasjonen. Alle vi andre som er glade i Grim, 
kan vente i spenning og uansett ha ett julegavetips klart!
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Før programmet for våren ble lagt, spurte diakon Elin Røsok 
Richardsen deltagerne i ALF-klubben om de hadde noen 
spesielle ønsker. Et av forslagene var å besøke Domkirken. Og 
Menighetsnytt fikk være med på en særdeles hyggelig og innhold-
srik kveld midt i byen. 

Flott program i Domkirken.
-Dette er hele byens kirke, og også deres kirke, sa diakon 
Kristin Haugen da hun ønsket alle varmt velkommen. Da hadde 
hele gruppen allerede gjennomført første post på program-
met: Inngangsprosesjon til staselig musikk spilt av domkantor 
Marianne Sødal Misje. Og musikken fortsatte med personlig 
velkomstsang i kjent stil, ledet an av diakon Elin. Ingen tvil om at 
sang og musikk er viktig og at alle føler seg velkommen i ALF- 
klubben.
Det var lagt opp et flott program fra Domkirkens side. Frivillig 

medarbeider Arne Rosseland tok alle med på en liten vandring i 
kirkerommet. Han fortalte om lysekrona midt i kirka og hvordan 
man får skifta lyspærer. Det skjer faktisk før jul hvert år. Med 
salmebok i hånda viste han dem hva nummertavlene betyr. Alle 
vandret fram til lysgloben og fikk tenne lys. Foran det store 
alterbildet var det noen som lurte på hvem personene var. Og 
de som hadde lyst, kunne gå opp trappa til prekestolen og skue 
ut over kirka. -Mye av det som er i kirken, strekker seg oppover 
mot himmelen, fortalte Arne. –Det er nok symbolsk. Men for 
presten er det nok også fint å kunne se alle folk som er i kirka.

Musikk, sang og mat er viktig.
Marianne satte seg på orgelkrakken igjen til en liten sangstund. 
Hun inviterte til samspill, og Anna Dyrholm lot seg ikke be to 
ganger! Ei strålende fornøyd jente fikk være med å spille «Måne 
og sol».

Spennende  ALF-besøk
i Domkirken.

Her studerer ALF-klubbens medlemmer det store alterbildet i Domkirken.Det var stor stas for Anna Dyrholm å spille på orgel sammen med Marianne.

Av Wenche Bariås
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Så var det tid for mat med kake og litt å drikke. Foran i 
kirka var det dekket et fint langbord med lys og blomster. 
Og mens vi koste oss, var det gjettekonkurranse. Marianne 
nynnet litt fra en sang eller salme, og ivrige klubbmedlem-
mer hadde ingen problemer med å gjette hvilken sang det 
var. Kvelden ble avsluttet på tradisjonelt vis i en takknemlig 
og glad flokk.

En takknemlig mor.
Monica Myhre er mor til Nicolai på 23 år. Hun har fulgt sin 
sønn på ALF-klubben siden han var 10 år, og engasjementet 
hennes har vært stort. –Jeg er så takknemlig for det arbei-
det som Kari Hagen startet opp for 15 år siden, sier hun. 
–Det er så viktig for våre barn å møte likesinnede. Her har 
Nicolai fått venner på sitt funksjonsnivå. 

Nicolai var en av fredagskonfirmantene da han gikk på 
Krossen skole.  Monica sier at det fort kan bli et tomrom 
etter et slikt intenst og inkluderende år. Da tenker hun 
at ALF-klubben er et godt sted for ungdommene å ha en 
religiøs og sosial tilhørighet i en menighet videre i livet. 
-ALF-klubben er min menighet, har Nicolai ofte sagt, for-
teller mor. –Og det er fint for våre barn å kunne uttrykke 
sin gudstro på sin måte. Nicolai, som er glad i å skrive dikt, 
sier ofte at han har gratis plass til himmelen. Dette gode 
arbeidet som er for barn og unge i hele byen, er videreført 
i Hellemyr kirke av diakon Elin, og dette håper vi skal fort-
sette! avslutter Monica.

Nicolai og Monica Myhre er takknemlige for fellesskapet i ALF-klubben.

2019 er et jubileumsår for Grim kirke.  50 år er det siden 
kirka sto ferdig. I denne forbindelse er det fint også å 
kunne invitere til å feire en annen jubilant til kveldsgud-
stjeneste den 13. juli.  
Da fyller salmedikteren Svein Ellingsen 90 år, og han feirer 
dagen i Kristiansand. Jubileumsdagen avsluttes i Grim 
kirke med gudstjeneste klokka 19.  
Alle er hjertelig velkommen til å være med å hylle 
Ellingens lange salmeliv gjennom hans egne tekster sunget 
av Grim kirkes eget kor.  
Liturgien er bygget opp som en vesper. 
  
                       

Møte mellom  
to jubilanter, 
13. juli klokka 19
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Trenger du kirkebil til gudstjenesten?  
Ring mellom kl. 10:00 – 10:10  

NYTT TELEFONNUMMER :
90 89 72 12

13

Menighetskalender Grim Kirke

Gudstjenester

12

Følg oss på FACEBOOK - Grimkirke.  For mer utfyllende oversikt følg med på kalenderen på www.grimkirke.no
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Døpte
10.02

Søndag 14.04.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.

Torsdag 18.04.2019 kl.19.00
Nattverdsgudstjeneste ved Erland Grøtberg.

Søndag 21.04.2019 kl.11.00
Høytidsgudstjeneste ved Erland Grøtberg.

Søndag 28.04.2019 kl.11.00
Familiegudstjeneste med påskevandring. 

Søndag 05.05.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Erland Grøtberg

Lørdag 11.05.2019 kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Erland Grøtberg 
og Steffen Eikenæs.

Søndag 12.05.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 19.05.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse.

Søndag 26.05.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Erland Grøtberg

Søndag 02.06.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Mette Stoveland.

Søndag 09.06.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Erland Grøtberg.

Søndag 16.06.2019 kl.11.00
Familiegudstjeneste ved Erland Grøtberg.
Sommerfest med grilling og leker på kirkebakken 
etter gudstjenesten.

Søndag 23.06.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Sigmund.

Søndag 30.06.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 07.07.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 14.07.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse.

Søndag 21.07.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 28.07.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 04.08.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 11.08.2019 kl.11.00
Vi går i Hellemyr kirke.

Søndag 18.08.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Erland Grøtberg.

Søndag 25.08.2019 kl.11.00
Familie-/oppstartsgudstjeneste ved Erland Grøtberg. 
Utdeling av 6-års bok.

Benjamin Eide Fredriksen
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Døde
16.01
20.01
21.01
04.02

Norhild Solveig Bessesen
Øystein Sørensen
Samson Inggard Svendsen
Judit Unhjem

11.mai kl.11.00
Marthe Wold Sløgedal
Andrea Emblem Auestad
Else Marie Lunøe Brynildsrud
Marie Stavenes Robstad
William Wolfenstein
Lasse Scott Dahl Lorentzen
Oliver Torstveit Jenssen
Leander Sjøkvist
Malin Haugen Golshani
Sebastian Sjåstad Overå

11.mai kl.13.00
Eline Thorsland
Emil Vøllestad
Frida Sireetorn Vang
Luna Gjestland
Sara Jordal
Leyah Sophie
Marte Eiken Lie
Malin S Stenshjemmet
Simen Schille Olsen
Gard Fossdal-Uleberg
Tobias Moen
Ulrik Moen
Sebastian Skeie
Samuel Roaldsønn Haugen

Offer
06.01
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02
24.02
03.03
10.03

  
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetens barnearbeid  
Menighetens arbeid 
Menighetens misjonsprosjekt 
Kirkens ungdomsprosjekt  
Menighetens barnearbeid  
Menighetens misjonsprosjekt 
Ikke gudstjeneste
Menighetens barnearbeid  
Menighetens arbeid  

kr. 3.566  
kr. 1.550 
kr. 1.799 
kr. 2.660
kr. 7.107
kr. 3.454
kr. 2.730

  
kr. 3.197
kr. 3.015

Konfirmanter 
i Grim menighet  2019

Familiemiddag 
i Grim kirke

Tidspunkt: 16.00-17.30 (drop-in)
Aktiviteter for barna kl. 17.00 

Datoer i vår: 
22. januar, 12. februar, 

12. mars, 9. april, 14. mai

Barn kr 40,-
Voksen kr 60,-

Gratis kaffe
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Menighetskalender Hellemyr Kirke

Gudstjenester
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På gudstjenestene er det vanligvis lagt opp 
til nattverd og mulighet for dåp. Innholdet på 
hver gudstjeneste vurderes i forhold til hva 
som skal skje, slik at de normalt varer ca. en 
time. Det er som regel kirkekaffe etter gud-
stjenestene. Søndagsskolen pleier å samles de 
søndagene det er ordinær gudstjeneste. Barna 
er med i kirke- rommet i første del av gud-
stjenesten, og går så 
ned til egen samling i førsteetasjen. 

Søndag 07.14.19 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse og Konfirmantene.
Ten Sing. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

Skjærtorsdag 18.04.19 kl.18.00
Måltidsgudstjeneste.
S.B.Kruse
Offer til KFUK-KFUM

1.påskedag 21.04.19 kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v/S.B.Kruse
Ofring til Åpne dører.

Lørdag 04.05.19 kl.12.00 og kl.14.00
Konfirmasjonsgudstjenester v/S.B.Kruse.
Ofring til menighetens ungdomsarbeid og KRIK.

Søndag 12.05.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Hellemyr barnekor. Ofring til menighetens 
misjonsprosjekt Brave Heart

Søndag 26.05.19 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse
Ofring til Grim og Hellemyr bibellag.

1.pinsedag 09.06.19 kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v/S.B.Kruse
Ofring til IKO.

Søndag 16.06.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste og Sommerfest
S.B.Kruse. Søndagsskolen. Ofring til 
menighetens barnearbeid.

Døde
19.02
04.03

Offer
10.02 
24.02
10.03
17.03

Runde Moseid
Ellen Amalie Seyffarth

Menighetens trosopplæring kr.  1,404
Laget    kr.  1.968
Vestagder søndagsskolekrets kr.  2.599
Blå kors   kr.  2.605 
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Konfirmasjon lørdag 4.mai kl.12.00:
Adrian Ly Jacobsen
Alexander Luis Aquirre
Andreas Skoglund
Charlotte Breidenthal Pedersen
Daniel Pizarro Strømme
Emilie Unneland
Emma Sletteng
Jonatan Have Nodeland
Mathias Smestad von Kirchbach
Mattias Throne
Sandra Elisabeth Lunde
Sarah Ariansen Heggland

Konfirmasjon lørdag 4.mai kl.14.00:
Charlotte Johnsen Finsådal
Elias Weistad Wetrhus
Emilie Thrana
John Henrik Glomså
Kristin Kallhovd
Lotte Tungland Dovland
Martin Roaldsnes
Nikolai Njerve
Oliver Njerve
Nikolai Granvold Pedersen
Philip Alexander Ludvigsen 
Sander Johnsen
Sander Meås Nilssen
Simen Bjønnum Skaiaa
Sindre Røinås Wetrhus
Thea Ahmed Ommundsen
Hedda Ljosdal

Konfirmanter 
i Hellemyr menighet  2019

Sang og regler, dans og lek, mat og kaffe, samtaler og 
kos – det er noe av ingrediensene vi har på baby-
sang. Denne vinteren har vi hatt 12 babyer med på 
babysang på torsdager. 

Neste kurs starter til høsten i august/september 
– følg med på facebook og hjemmeside.

Babysang
på Hellemyr
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Grim

Da Grim ble utstilt som egen menighet fra domkirken i 
1963 hadde det allerede i flere år vært arbeidet for å få 
bygget en kirke.  Flere «kirkeringer», eller kvinnefore-
ninger, arbeidet trofast for å samle inn penger til utstyr 
til og utsmykking av kirkebygget.  Høsten før Grim kirke 
stod ferdig, var det fire av de eksisterende foreningene 
som var enige om hva de ønsket at dde innsamlede 
midlene skulle gå til i den nye kirken:  

«Grim eldre kvinneforening» ville gi alterbord, alterring, knefall 
og lysestaker.
«Grimsmyra kvinneforening» ville gi messehagel og krusifiks.
«Klappane kvinneforening» ville sørge for prekestol og prekes-
tolklede, døpefont, antepedium og alterduk.
«Brønnstykket kvinneforening» ville gi kirkeklokke.
Ganske imponerende, og det var med andre ord ikke snakk 
om småpenger disse kirkeringene/kvinneforeningene hadde 
sørget for å samle inn!  
Det var i det hele tatt et veldig sterkt engasjement fra loka-
lbefolkningens side for å få bygget en skikkelig kirke for 
befolkningen som hørte til i Grim menighet (først og fremst 
«gamle» Grim, og etter hvert som utbyggingen fant sted 

Tinnheia og Vestheiene/Hellemyr). 
Det første menighetsrådet (perioden 1963 – 1965) bestod av 
disse: 
Jørgen Arnold Jensen, Arne Lund, Gunnar B. Andersen (for-
mann), Bent Bentsen, Thorvald Homme, Olav Mygland, 
Andreas Langemyr, Randi Raustøl og Åge Hansen. 
Da kirken ble innviet 28. september 1969 var disse medlem-
mer av menighetsrådet:
Gunnar B. Andersen (formann 1966 – 1967), Arne Lund (for-
mann 1968 – 1969), Bjørn Braun, Edith Langeland, Thorvald 
Homme, Randi Raustøl, Erling Andersen, Asgoud Tønnessen, 
Eugen Ringen og Gunvor Dal.
De som var ansatt i Grim kirke ved innvielsen, var sokneprest 
Trygve Nortvedt (var i tjeneste i Grim menighet fra 1963 til 
1980), residerende kapellan Magnus Nymann (i Grim menighet 
fra 1969 til 1982, klokker Johan Skoge (i Grim fra 1963 – 1973 
og 1980 – 1984), organist Johan J. Gjendem (i Grim fra 1969 
– 1987), kirketjener Erling Andersen (kirketjener i Grim fra 
1969 til han ble klokker i Grim i 1974), menighetssykepleier 
Anne Grete Aamlid (i Grim fra 1967 – 1973), menighetssyke-
pleier Åse Wessman Nielsen (i Grim fra 1969 – 1971), ren-
holder Tordis Johansen (fra 1969 - ?).
Dette er ingen historisk gjennomgang, bare noen glimt fra 
Grim kirkes historie. Da menigheten rundet 25 år i 1988 ble 

Kirkejubileet 
nærmer seg 

Av Harry Omdal - Foto: Torvald Slettebø
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Grim

det utgitt en jubileumsbok med følgende redaksjonskomite: 
Gunnar B. Andersen, Alf Kjetil Igland, Trygve Nortvedt, Torleif 
Raustøl og Solveig Taarland.  Ellers har det vært mye interes-
sant å lese i Grim Menighetsblad, som nå heter Menighetsnytt! 
Det kommer ikke til å bli gitt ut noe jubileumsskrift ved 
kirkens 50 års jubileum, men det blir nok anledning til å se 
både bakover og framover i tid når vi skal markere jubileet til 
høsten.  

Så kan vi «lette litt på sløret» og fortelle om de foreløpige 
jubileumsplanene.
Frivillighetsfesten som vanligvis har vært arrangert på vår-
parten, blir i år i september
-Formiddagstreffet onsdag 9. oktober vil bli preget av «mimring 
om gamledager». Blant annet vil vi vise filmen som ble laget i 
1969.
- Vi håper å få til en «Grimdag» i kirken til høste 

- Søndag 13. oktober blir det jubileumsgudstjeneste,        

vi får besøk av biskop Stein Reinertsen, og det blir sang av «De 
som synger». Etterpå blir det stor kirkekaffe (kanskje middag?) 

-Vi vil arrangere kunstutstillinger på galleriet i kirka  
(den første utstillingen har allerede funnet sted 17.mars  
ved fotokunstner Silje Ege). 
Lørdag 13. juli blir det en egen vesper (kveldsgudstjeneste) i 
forbindelse med at salmedikteren Svein Ellingsen fyller 90 år. 
Se egen annonse annet sted i dette bladet. 

Familiemiddagen tirsdag 15. oktober blir festpreget
- «De som synger» vil ha konsert onsdag 16. oktober
- «Fredagschill» 18. oktober markerer jubileet på sin 
måte
- Lørdag 19. oktober håper vi å få til en skikkelig aktiv-
itetsdag, både ute og inne, for både små og store. Muli-
gens blir det et løp utendørs, kafe inne i underetasjen, 
«byttedag» og kanskje mye annet forskjellig.
- Søndag 20. oktober blir det stor jubileumsfamiliegud-
stjeneste om formiddagen
- Søndag 20. oktober blir det konsert ved Sørlandets 
Korverksted Reunion, dir. Andrew Wilder, akk. Gill 
Wilder (dette er et engangsopplegg med et kor som 
ble nedlagt for i års tid siden og nå øver på et allsidig 
repertoar for konsert i Barbu og Grim). 

 Nærmere detaljer kommer i neste nummer av   
 Menighetsnytt i august/september. 
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På kirkekaffe etter Gudstjenesten i Grim kirke 17.3, var 
åpning av Galleri på Galleriet.  Først ut var den lokale 
kunstneren Silje Ege med fotoutstilling.
Det er veldig gøy å kunne ta galleriet oppe bak i 
kirka i bruk igjen, sier sokneprest Erland Grøtberg. 
Brannforskrifter gjør at vi ikke lenger kan bruke sit-
teplassene her under gudstjenesten. Men det åpner jo 
også opp for andre muligheter. 

Nå er det ryddet plass til et lite galleri på galleriet. Tanken 
er å invitere lokale kunstnere til å komme å ha utstill-
inger her opp, og samtidig kunne presentere seg selv og 
arbeidet sitt. For menigheten blir det en fin mulighet til å 
få små kunstopplevelser også når de i Grim kirke. Første 
kunstner ut var altså Silje Ege. 

Galleri på Galleriet i Grim kirke

Galleri på Galleriet med seks fotografier av kunstneren Silje Ege. Silje Ege presenterte seg og tanken bak kunsten sin på kirkekaffe 
etter gudstjenesten 17. mars 

 Oppe på galleriet kan besøkende også nye utsikten over det vakre 
kirkerommet i Grim kirke

Grim



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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Babysang
Torsdager kl.11 – 13
For barn mellom 0 – 1år 

Småbarnstreff
Mandager kl.9 – 12
For barn mellom 0 – 3år 

Barnekor
Utvalgte tirsdager kl.17 – 17.30

For barn fra 3år

Barneklubben
Annenhver onsdag (oddetallsuker) kl.18 – 17

2. – 7.klasse

kl.9 – 12
For barn mellom 0 – 3år Legoklubb

Utvalgte tirsdager kl.17 – 17.30
For barn fra 4år

Fredagschill
Annenhver fredag (partallsuke)  kl.18 – 23

Fra kl.18 - 21 er det åpent for 
5. klasse og oppover.

For mer informasjon gå til vår hjemmeside Grimkirke.no eller lik oss på Facebook!

Aktiviteter i Grim kirke

Lik oss på FacebookLik oss på Facebook

Sommeravslutning
med gave til 1- og 2- åringer 

Velkommen til sommeravslutning i Grim kirke! 

Tradisjonen tro går vi sommeren i møte med familiegudstjeneste 
med utendørs kirkekaffe. Det blir grilling, lek og aktiviteter. 

1- og 2- åringer er spesielt inviterte og får utdelt en gave fra menigheten. 

Søndag 16. juni kl.11.00

Galleri på Galleriet i Grim kirke
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Grim

Hvem er Birgitte? 
Jeg er 45 år, gift med Eystein Ellingsen, har 3 
barn og et bonusbarn. Jeg jobber for tiden som 
lærer på Krossen skole og driver Grimsvollens 
kolonial sammen med mannen min. Når jeg ten-
ker etter, lever jeg i grunnen hele livet mitt på 
Grim og liker det svært godt.  

Hvilke assosiasjoner får du når du hører 
ordet familiemiddag i Grim? 
Da tenker jeg lavterskeltilbud og treffsted. 
Gjennom Grimsvollens kolonial og fredag-

skafeer der har jeg fått mulighet til å bli kjent 
med mange barn og voksne og har opplevd 
verdien av dette. Jeg tror vi alle trenger et 
treffsted og tilhørighet i en travel hverdag. 
Ensomhet og vanskelige dager møter oss alle. 
Familiemiddagen i Grim er noe vi gleder oss til.
 
Men jeg kan også få noen tanker om at når det 
står “familie” så kan det kanskje føles eksklu-
derende for dem som er aleine og ikke har 
barn e.l. Det er godt å se at alle generasjoner 
har funnet veien til familiemiddag, alene og 

Av Steffen Eikenæs

Familiemiddagene i Grim kirke har vært et populært treffpunkt for små og store i lokalmiljøet.  
Menighetsnytt har tatt en prat med en av de frivillige som er med på å gjøre disse samlingene  
til en stor suksess.  Vi har møtt Birgitte Wergeland.

Inkluderende hjertevarme
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GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

sammen. Jeg håper alle får kjenne på den samme inkluderende 
hjertevarme da vi som familie flyttet til Grim for snart 8 år 
siden. Jeg tenker at det er noe som vi alle har ansvar for, og at 
middagen kan være et treffsted. 

Hva bidrar du med som frivillig opp mot familiemiddagen? 
Da jeg hørte om at menigheten ønsket å starte med middag, 
ble jeg svært glad. Jeg hadde hørt hvor utrolig fint det var i 
andre menigheter og ønsket å bidra. Jeg tenkte først og fremst 
på at jeg kunne bidra med å fortelle om middagen til naboer 
og kjente. Da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å ha sang-
stund i forlengelsen av middagen, var det noe jeg umiddelbart 
kunne tenke meg.  

Hvordan er det å lede koret? 
Det har vært utrolig gøy. For en gjeng med barn! Jeg må 
innrømme at jeg har vært veldig spent på om det kom til å 
komme barn og hvor gamle de kom til å være. Når jeg nå ser 
den gjengen med barn fra 2-7 år står og synger i kor, kjenner 
jeg på en ubeskrivelig glede. 

Hvilke drømmer har du for koret, ev. menigheten ellers?
Jeg drømmer om en kirke som får en større plass i bydelen, 
og i barns og unges oppvekst. De gangene jeg er i Grim kirke, 
kjenner jeg på hvor godt det er å være der. Verdiene om tro, 
håp og kjærlighet er noe av det viktigste vi kan gi videre og 
dele med hverandre. Jeg tror familiemiddagene kan være med 
på å gjøre kirka enda mer åpen og tilgjengelig. 

PS! De neste familiemiddagene i Grim kirke  er 9.april og 
14.mai.

Familiemiddagene i Grim kirke har vært et populært treffpunkt for små og store i lokalmiljøet. 
Menighetsnytt har tatt en prat med en av de frivillige som er med på å gjøre disse samlingene 
til en stor suksess.  Vi har møtt Birgitte Wergeland.

BABYSANG  

• 
DEN NORSKE KIRKE 

Påskevandringsgudstjeneste

Velkommen til en annerledes familiegudstjeneste 
hvor vi sammen vandrer gjennom påskefortellingen 
på en ny og spennende måte!

Søndag 28. april 
Klokken 11.00 i Grim kirke

BABYSANG  
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Hellemyr

 «Vi mistet alt vi hadde, dyra våre døde, og livet ble veldig vanskelig der», forteller Farah.  
Tretten år gamle Farah og familien mistet alt i tørken. Farahs familie er ikke de eneste som står på bar 
bakke i den forblåste ørkenen utenfor regionshovedstaden Garowe i Puntland i Somalia. Bare i denne 
leiren bor det 25.000 mennesker, og Farah forteller at alle er tvunget til å søke tilflukt i denne provisoriske 
flyktningleiren på grunn av tørke og konflikt.

På flukt fra tørke – møt Farah

Avhengige av hjelp
Han tar oss med til den skrøpelige konstruksjonen som er 
familiehjemmet hans:
«Før bodde vi ti personer i huset til foreldrene mine, men så 
flyttet jeg ut og bygget mitt eget hus sammen med kameratene 
mine.»
Farah forteller at det kan ta et helt år å samle bølgeblikkplater 
og andre materialer til et hjem som kan gi litt ly for sol, vind 

og støv. Det skrangler og blafrer i bølgeblikk og presenninger 
over alt rundt oss.
«Livet her i leiren er veldig hardt. Folk får ikke jobb, og vi er 
helt avhengig av humanitær hjelp.»

Vil bli elektroingeniør
«Folk her drar inn til byen om morgenen for å se etter jobb, 

Tekst og foto: Kirkens Nødhjelp
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Når noe skal markeres og noen skal minnes

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

Dåp • Konfirmasjon • Bryllup • Minnestund

men kommer tilbake om kvelden med tomme hender, skuffet 
og utslitte. Det er bekymringsfullt at så mange mennesker 
her sulter. Jeg håper situasjonen vil endre seg.»
Det eneste som kan få Farah til å glemme alle problemer, er 
å spille fotball med kameratene i leiren. Men det harde livet 
på flukt har lært ham å gi opp drømmen om et liv som fot-
ballspiller. 
«Jeg vil bli elektroingeniør slik at jeg kan skaffe folk 
solenergi.» 

Hjelpsom sønn
Farah forteller at som eldstemann har han et spesielt ansvar 
for å hjelpe foreldrene. Når moren ikke er frisk tar han seg 
av småsøsknene, lager mat, vasker og henter vann. Og når 
han ikke trengs i leiren, drar Farah med kompisene til byen 
og leter etter strøjobber. De tar alt de kan finne: 
«Vi jobber på byggeplasser, i et steinbrudd, eller så pusser vi 
bare sko på gata.»
Men i dag har Farah og en av kameratene fått i oppgave å 
vaske en bil. Først drar de og handler såpe og vann. Og så 
går de grundig til verks og gir seg ikke før bilen er så skin-
nende ren som det går an å få den, både inni og utenpå. 
Kunden deres er fornøyd, og de to guttene smiler bredt når 
de får lønnen sin. Farah tar med alle pengene til moren sin.På flukt fra tørke – møt Farah

Heldige tross alt
Det er ikke mye i Farahs historie eller omgivelser som 
gir grunn til håp, men det skal mer til enn et liv i tørke, 
konflikt og fattigdom for å slukke livsgnisten i denne unge 
mannen. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann i leiren. 
Og selv om hele familiens buskap er døde av sult og tørst, 
har familien overlevd.
«Vi er heldige, for vi har tross alt nok av rent, trygt 
drikkevann. Som alle vet, er vann liv! Og selv om vi har 
mistet alt, har vi hverandre, og vi betyr alt for hverandre.»
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Min salme
Igjen finner jeg både trøst, glede og styrke i en sangtekst som 
betyr mye for meg.
Den sier på en tydelig og sterk måte at medvandring både er 
viktig og riktig.
Når vi hører Bjørn Eidsvåg synge sin tekst, tror jeg 
MEDVANDRING får en spesiell betydning for flere enn meg.

EG SER

Eg ser at du e trøtt, 
men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg. 
Du må gå de sjøl, 
men eg vil gå de med deg, 
eg vil gå de med deg.

Eg ser du har det vondt, 
men eg kan ikkje grina alle tårene for deg. 
Du må grina de sjøl, 
men eg vil grina med deg. 
eg vil grina med deg.

Min salme

Eg ser du vil gi opp, 
men eg kan ikkje leva livet for deg. 
Du må leva det sjøl, 
men eg vil leva med deg, 
eg vil leva med deg.

Eg ser at du e redd, 
men eg kan ikkje gå i døden for 
deg. 
Du må smaka han sjøl, 
men eg gjer død til liv for deg, 
eg gjer død til liv for deg 
Eg har gjort død til liv for deg.

Skilsmisse/samlivsbrudd?
Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom, 

eller har gått igjennom samlivsbrudd.

Samtalegruppens mål:

 Bearbeide reaksjoner

 Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og komme 
videre i livet.

 Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte

 Alternativt nettverk i en vanskelig tid

Aktuelle tema:

 Barn – samværsrett osv.

 Økonomi

 Utroskap

 Identitet og selvbilde

 Bearbeidelse av sorgreaksjoner

 Ensomhet

 Skyldfølelse og bitterhet

Gruppene starter kontinuerlig så snart vi har nok 

påmeldte, med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd.  
Åpent for alle uavhengig av livssyn. 

For mer informasjon og påmelding:

Silje Wik Vesterfjell, diakon

silje@sognemenighet.no, 99294604

Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne

Av Elfi e Dørum



24 25

Bokhylla

Dette er en bok jeg hadde hørt mye positivt om da jeg begynte 
å lese den. Trodde den likevel kom til å bli litt «mannete» for 
meg, men der tok jeg grundig feil.
Gjennom et rikt og levende språk maler Tore Kvæven fram 
både en dramatisk og magisk vakker fortelling fra vikingtidens 
Grønland.

Året er 1293. Den unge gutten Arnar ror på sin første 
hvalrossjakt. Etter jakten møter han Eir, som blir hans livs store 
kjærlighet.
Når landet mørknar er ingen kjærlighetsroman, men den er 
også det. Den er heller ingen krim, selv om mange faller for øks 
og sverd. Spennende ja, men ingen thriller.

Hva er den så da ?
Noen vil kalle den en historisk roman. Den gir et troverdig 
bilde av det harde livet på Grønland i vikingtiden.
Den handler om alt fra å koke suppe på fiskebein, til blodige 
slag der ætt står mot ætt og der rasende rivaler kjemper om 
en kvinnes gunst. Vi følger tankene til hovedpersonen, men vi 
følger også tankene til en svømmende isbjørn og til haien som 
vurderer om isbjørnen er et godt måltid.
Må bare si at det er sjelden en bok overrasker som denne. 
Den er bare fantastisk å lese. Store ord, men jeg er bare så 
begeistret. Denne mesterlige romanen fikk Brageprisen i 2018. I 
år er den innstilt til Sørlandets litteraturpris. - Anbefales på det 
varmeste.

Bokhylla
Av Aud Hilander Abrahamsen - 
Vågsbygd og Hellemyr bibliotek. 

Tore Kvæven.  
Når landet mørknar. Samlaget 2018

Rådhusgaten 5, Kristiansand
tlf: 38 09 28 02 - www.barbereren.no
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Kreativ kirke  
på Hellemyr
    Av Torunn B. Brådland
I 2018 ble alle barn i 5, 6 og 7. klasse invitert til «Kreativ 
kirke». Målet var å få litt mer farger og pynt i kjelleretasjen. Vi 
startet samlingene med litt mat. Deretter tok vi utgangspunkt 
i Bibelen og laget noe som relaterte til det vi hadde hørt. 
«Mosaikkbildene» tok utgangspunkt i skapelsesfortellingen. 
«Den lille bibel», Johannes 3, 16 , ble utgangspunktet for hjert-
ene på drivved samt korset. 
Her ser dere noen av prosjektene som nå pynter opp i kjel-

lerstua:

Hellemyr
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Hellemyr menighet trenger flere glade givere - med blikk for alt 
menigheten betyr og bidrar med for små og store på Hellemyr.  
Du kan være med og gi oss muligheten til å fortsette og styrke 
vårt arbeid i regi av våre sju flotte ansatte og mange fantastiske 
frivillige medarbeidere. 

Registrer deg gjerne som fast giver her:   
https://kirken.profundo.no/hellemyr  
Er du allerede giver og vil endre på eksisterende 
giveravtale?  
Kontakt oss gjerne på 38196920 eller  

hellemyr.menighet@kristiansand.kommune.no

Ny giv for givertjenesten i 2019!

9-10. mars var det Tårnagenthelg på Hellemyr.  
Dagen bestod i skattejakt, rebuser, pizzaspising, lek og øvelse 
til gudstjenesten. For å finne skattene måtte man ha både 
lommelykt og forstørrelsesglass – for skattene var godt 
gjemt. Men etter mye leting ble alle skattene funnet. Alle fikk 
også se i en bibel hvor vi snakket litt om hva som stod der 
og hvilke  fortellinger vi kunne finne der.

Tårnagent 
helg

Hellemyr
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Samuel Zürcher og Gloriases Acibron
Bastatas gift er seg 1. juni Hellemyr kirke!

1.juni skjer det!

Samuel har bodd på Hellemyr siden 2011 og har vært mye med i menighetslivet. 
Han har også gjort en fl ott innsats som sjåfør for barnekoret på fl ere turer til Barnegospelfestivalen i Kragerø, 
og for ungdommer til Solhøgda. Samuel og Gloriases vil gjerne at kjente og kjære på Hellemyr og andre steder 
kommer og tar del i gleden på deres store dag. Vielsen fi nner sted i Hellemyr kirke lørdag 1. juni klokka 15.00. 

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

Hellemyr
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DIN INNSATS NYTTER!
I 2017 nådde vi mennesker i katastrofesituasjoner, i flyktningleirer og i fattige
 lokalsamfunn. Bak disse tallene skjuler det seg mennesker som har opplevd 
virkelige og varige forandringer på grunn av engasjementet og givergleden til 
alle dere som støtter vårt arbeid. Med din støtte ønsker vi å nå enda flere i år!

over 2,8 millioner mennesker fikk hjelp i humanitære katastrofer.
over 2,8 millioner mennesker har fått tilgang til rent og trygt drikkevann.
over 500,000 har fått tilgang til et trygt toalett.
over 150.000 barn under fem år mottok helsehjelp.
mer enn 4000 kvinner startet sin egen bedrift.
790,000 mennesker har fått hygieneopplæring.
Over 20,000 husholdninger ble trent opp i jordbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.
1654 kvinner fikk opplæring i konflikthåndtering.
34,000 jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnsbasert vold har mottatt psykososial og medisinsk hjelp.

Regnbuebønn om fellesskap
Kjære Gud, hjelp oss å skjelne mellom viktig og mindre viktig så vi kan gjøre en forskjell for 
andre. Takk for alle som ser at tjeneste for vår neste er tjeneste for deg.  Hjelp oss å bygge 
fellesskap og velsign alle som er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

Bli med på årets viktigste 
dugnad - Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon. Din tur med bøssa 
kan redde og forandre med-
menneskers liv. Kontakt Grim 
eller Hellemyr menighet og 
meld deg som bøssebærer

 tirsdag 9. april!

«Dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, 
sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte 
hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la 
hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den 
nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne» 
(Jes 58, 6-7).

Fasteaksjonen 2019
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Kirkevalget –  
Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke!
Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass 
til alle. Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. 
Ulike meninger. I kirken kan du spørre, snakke, be eller være 
stille.  
 
Et rom for tro og undring 
I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, samtale og 
spørsmål. Du kan komme som du er. Om du er i krise, er 
glad, ensom, eller om du vil være litt alene med de store 
spørsmålene.  

  
Et rom for hele livet 
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke og er 
åpen for alle. Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 
menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken 
nær deg.  
 
Mer enn du tror 
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi 
står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom 
for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer 
enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, 

Hvem skal styre kirken vår?
Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. 
Kanskje skal du stille til valg? Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke! Det er din kirke.-

Kirkevalg
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Hvem skal styre kirken vår?

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet
Høsten 2019 skal det velges medlemmer til menighetsrådene 
i Den norske kirke. Som medlem i menighetsrådet kan du ha 
stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din 
kirke. Bli med!
Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
 
1.  Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2.  Du blir del av et kristent fellesskap
3.  Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4.  Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og 
unge
5.  Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i 
kirken
6.  Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7.  Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende 
kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sam-
menhenger
10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som 
medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale 
oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid 
spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gud-
stjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og 
økonomiforvaltning.

Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i halvåret.  
Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et 
stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med 
i menighetsrådet. 

Nå i vår skal det nomineres kandidater til menighetsrådsvalget. 
Ønsker du å stille til valg, eller kjenner du noen du mener bør 
utfordres, ta kontakt med menigheten. Se kontaktinformasjon 
fremst i bladet.

omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, kon-
firmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om 
skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av men-
nesker og tjenester. Hvordan vil du kirken skal være?  Du har 
mulighet til å påvirke ved kirkevalget.  
 
Ta ansvar for kirken din 
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har ansvar for hveran-
dre. Det står sentralt i kirkens virksomhet. 
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape 
sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned 
fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å mot-
arbeide isolasjon og splittelse.
Vi må advare mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi 
vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og 
for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter 
for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine 
holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.
Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens 
arbeid. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å 
stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide 
for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til 
det som bygger fellesskap. 

Biskop Stein Reinertsen oppfordrer alle medlemmer som er 
glad i kirken til å stille som kandidat til kirkevalget i 2019, 
enten det er til menighetsråd eller bispedømmeråd.

Kirkevalg




