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Aktuelt

Christianssand Klatreklubb har i samarbeid med  
flere private investorer og kommunen startet  
arbeidet med å bygge et flunkende nytt klatresenter  
i bryggerigropa ved Christianssand Bryggeri. 
Det nye klatresenteret vil inneholde klatrevegger,  
buldreavdeling og speedklatring, alt etter nasjonal 
konkurransestandard. I tillegg vil vi ha et eget  
klatre- og lekeområde for barn.

 
Christianssand Klatreklubb har med sine ca 500 
medlemmer, vokst fullstendig ut av vårt nåværende 
klatrevegg på AQ. Selv om mange klatrere foretrek-
ker å klatre ute på fjell, er det fint å kunne trene 
inne på våte og kalde dager. De siste årene har kla-
tring også utviklet seg stort innen sportsklatring, og 
vil fra 2020 være OL gren. De store variasjonene i 
klatring, gjør at klatring stadig blir mer populært og 
vi merker en sterk økning av folk som har lyst til å 
starte å klatre. Vi gleder oss derfor veldig til å få til 
tilgang til et nytt og stort senter, med plass til alle 
våre nåværende medlemmer og mange nye. Det blir 
gøy å kunne gi et tilbud til alle som ønsker å klatre 
i byen vår. Vi har pr. idag lange ventelister for barne- 
og ungdomsgruppene våre, så det blir flott å få bedre 
plass og å kunne tilby flere barne- og ungdomsgrup-
per, kurs og tilrette lagt aktivitet for utøvere med 
spesielle behov. 

Byggingen av senteret vil snart være i gang og vi 
håper å kunne åpne om et lite år.

Tonje Hellenes/Elfie Dørum

Nytt klatresenter på Grim



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.

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  
 
Vikarprest
Hilde Gunn Sletten  
Tlf. 38 19 68 43 
hilde.gunn.sletten@kristiansand.kommune.no  
 

Diakon Grim og Hellemyr (vikar)
Marianne Gilje Løining  
Telefonnr. 38 19 68 41 /  99 15 09 33
marianne.gilje.loining@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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Det fins mange måter å feire på. Jubel finner vi både på fotball-
banen, i konsertsalen, og til og med på skolen (kanskje helst før 
sommerferien og ikke etterpå?). Vi mennesker er kanskje enkle, 
men vi trenger ting å glede oss til – og glede oss over.  En skik-
kelig god jubel går aldri av moten.

Det gjelder vel for kirka også? I denne utgaven av Menighetsnytt 
setter vi ekstra fokus på Grim kirke som fyller 50 år nå i 2019. 
Vi har tatt med flere saker enn vanlig, og vi bruker emneknaggen 
jubel & jubileum som overskrift for mange av de. 
Dessuten får du møte noen av de flotte ansatte vi har å juble 
over i menighetene våre. Vi takker Erland Grøtberg for en flott 
innsats som sokneprest i Grim, og vi har samtidig møtt vikar-
presten Hilde Gunn Sletten – og vikardiakon Marianne Gilje 
Løining.

Noen vil kanskje også juble over at høsten og hverdagen på nytt  
kommer i gang. I dette bladet kan du også lese og gjøre deg kjent  
med noen av aktivitetene som starter opp i kirkene nå i høst.  
Uansett hvem du er – det er plass til deg på en av aktivitetene 
våre. 

Velkommen! Og god lesning!
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Aktuelt

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 og andre bilder av 
Grim krike i dette bladet: 
Torvald Slettebø, Universitetet i 
Agder, Seniorsenteret.  
Trykk: Synkron Media

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

Redaksjon:  
Wenche Bariås, Elfie Dørum,  
Thor Kristian Hanisch,  
Jon Olav Sørhaug
Layout & grafisk design  
Anna Margret Olafsdottir

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

Neste nummer kommer i 
Desember 2019

Jon Olav Sørhaug
Redaktør



Som de sikkert kjenner til, feirer Grim kyrkje 50-års-jubileum 
dette året. Og tenk at eg, vikar for diakonen, får vera med på 
alle desse festligheitane akkurat når eg er innom her dette 
året. Eg kjenner meg takksam og privilegert! I oktober brakar 
festen laus i Grim kyrkje.

Men det er nok ikkje berre Grim kyrkje som feirar 50-års-
jubileum. Dersom me går nokre år tilbake, ja, heilt tilbake til 
den gamle pakt i Israel, ser me at israelittane feira «jubelår» 
eller «frigjevingsår» kvart 50. år.

«De skal halda det femtiande året heilagt og ropa ut fridom i 
landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for 
dykk. Då skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom og kvar til  
si slekt. Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk. (
Kort fortalt skulle frigjevingsåret innleiast med forsoningdag. 
Jorda og vintrea skulle kvila, all eigedom skulle førast tilbake 
vederlagsfritt og alle gjeldsslaver skulle setjast fri. Tenk for eit 
år det må ha vore for mange - eit fridomsår, eit jubelår!
Dersom me går over til den nye pakt, på Jesu tid, kan me finna 
ein tydeleg parallell til jubelåret i den gamle pakt. I Lukas 4, 
18-19 leser me om då Jesus var i Nasaret, i synagogen og leste 

ein Messias-profeti frå Jesaja 61. Han var då heilt i starten 
av sitt oppdrag her på jorda. Etter han hadde lest teksten, 
stadfesta han at no var profetien i ferd med å gå i oppfyl-
ling: «Herrens Ande er over meg, for han har salva meg til å 
forkynna ein god bodskap for fattige. Han har sendt meg for 
å ropa ut at fangar skal få fridom og at blinde skal få sjå, for å 
setja undertrykte fri og ropa ut eit nådeår frå Herren.»

Uttrykket «nådeåret» viser tydeleg at jubelåret var eit forbilde 
på tida med frelse som skulle koma med Messias.  På same 
måte som jubelåret i den gamle pakt vart innleiia med ein for-
soningsdag, vart vårt «nådeår» innleiia med med Jesu forsoning 
på korset. Me har fått ein fullkomen fridom i Jesus. «Til fridom 
har Kristus frigjort oss» (Gal. 5, 1). Han har kjøpt oss fri frå all 
synd og skuld.

Men no dreier det seg ikkje berre om kvart 50. år! Nådeåret 
frå Herren er heile perioden frå Jesus var her på jorda til han 
kjem igjen. Kva dag veit me ikkje, men det me veit er at me 
lever i denne nådetida i dag! Alt er gjort ferdig for oss, me skal 
berre få ta i mot i tru. Dette er nåde på høgt plan! For  
eit privilegium og for eit «jubelår»!
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Av diakon Marianne Gilje Løining

Andakt

Jubelår

Andakt
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Fortell litt om hvor du kommer fra, og om  
din familie?
Mitt namn er Marianne Gilje Løining og er altså den nye 
diakonvikaren i Hellemyr og Grim. Eg frå Fitjar på Stord, 
men bur no i Lillesand saman med min kjære Kristian og 
våre to små to søte, små jenter, Emilie (5 år) og Marie (3 
år).   

Fortell litt om hva du har gjort tidligere i 
(yrkes)livet, og hvor! 
Eg utdanna meg fyrst som allmennlærar i Volda. Nokre 
dagar etter siste eksamen i 2006, pakka eg kofferten og 
flytta til Hong Kong og dreiv gjestehuset, Ascension house, 
saman med 3 andre frivillige frå Skandinavia. Etter eit år 
i Hong Kong, reiste eg vidare til Australia og jobba som 
presteassistent i Sjømannskyrkja i Sydney. Hausten 2008 
starta eg på masterstudiet i diakoni. Medan eg skreiv 
masteroppgåva, jobba eg som ungdomsdiakon/sesongar-
beidarkontakt/skidiakon (eg fekk mange titlar) i Hemsedal. 
Etter tre sesongar i Hemsedal, sette eg kursen vidare til 

Sotra utanfor Bergen. Her jobba eg som ungdomsdiakon på 
Sartor Storsenter. I 2014 flytta me til Birkenes. Sidan den 
tid har eg vore ute i to fødselspermisjonar, jobba som flykt-
ningkonsulent i Birkenes, vikar på Tingsaker barneskule, og i 
vaksenopplæringa på Birkeland. 

Hvordan er det for en vestlending fra Fitjar å 
leve og arbeide på Sørlandet? (Hvor forskjellige 
er vi, og hvordan er det å kommunisere  
og samarbeide med folk som oss?)
Mi oppleving av den generelle sørlending er stort sett vel-
dig positivt. Dei er eit herleg og behageleg folkeslag som 
tar livet og utfordringar med knusande ro. Inntrykket mitt 
er at absolutt ingenting er stress. Alt er stort sett greitt, og 
ferdig med det. Som vestlending skulle eg ønske eg kunne 
hatt litt meir av dei kvalitetane i livet. Samstundes ser eg 
også viktigheita av å anerkjenna at ting ikkje alltid er så gre-
itt. Eg opplever meg kanskje litt meir direkte og frampå. Alt 
i alt trur eg me har ein god del å læra av einannan.  

Møt diakonen i  
Grim og Hellemyr

Av Thor Kristian Hanisch
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Hva tenker du om å dele arbeidstiden din  
mellom Grim og Hellemyr menighet? 
Det er både positive og negative sider med å dela 
arbeidstida mellom Grim og Hellemyr. Det som er veldig 
bra, er at eg får bli kjent med to ulike kyrkjelydar i ein og 
same jobb. Tenk alle dei menneska eg får møta i alle slags 
fasar av livet! Men som kjent, kryr det av diakonale oppdrag 
rundt oss, same kvar me snur oss. Hellemyr og Grim er 
nok ingen unntak. Utfordringa mi i ei deltidsstilling fordelt 
på to kyrkjelydar, er å prioritera tida rett. Slik eg ser det, 
hadde det vore betre å konsentrera seg om ein kyrkje-
lyd og retta all fokus på den. Eg forstår det er finansielle 
utfordringar, men eg hadde unna både Hellemyr og Grim 
kvar sin diakon. 

Hvorfor ville du bli diakon, og hva er viktigst 
for deg som diakon? 
Ser eg tilbake, har eg vore opptatt av diakoni så lenge eg 
kan hugse. Eg visste berre ikkje at det kunne kallast dia-
koni. Då eg fyrst oppdaga diakonistudiet og det i tillegg var 
aktuelt for meg å ta ei vidareutdanning, var ikkje valet så 
vanskeleg.  Me lever i eit fargerikt fellesskap her på jorda og 
mange treng ei ekstra hand å halda i. Som diakon brenn eg 
for at Jesu kjærleik skal nå inn til kvar og ein. Korleis dette 
ser ut, kan vera så veldig forskjelleg.  
 
I salma “Dine løfter er mange” finn me ei sterk bøn som 
summerer opp det meste: 

Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem 
som du viser oss trenger en hånd! 
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: 
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd! 

Den norske kirke i Kristiansand arrangerer PREP-kurs 26. – 27. 
oktober 2019 på Strand Hotell Fevik. Kursholderne er Kristin Lie og 
Frode Fjeldbraaten som begge er utdannede familieterapeuter fra 
Diakonhjemmet høgskole. Kristin jobber som familieterapeut ved 
Familiesenteret i Lillesand og Frode er sokneprest i Lillesand. 
På et PREP-kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det 
handler om kjærlighet, forventninger og glede, men aller mest om 
god kommunikasjon. Målet er at paret skal lære å kjenne igjen hva 
slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å 
forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. 
Å ha det godt i parforholdet er viktig for alle. Enda viktigere er det 
hvis dere har barn. Ved å delta på PREP-kurs investerer dere også 
i barna deres. 
Er du besteforelder er kanskje dette en god helg å tilby seg å være 
barnevakt? Kurset med overnatting, kursmateriell, frokost, varme 
lunsjer og middag, koster 3450,- for to personer.
Påmelding til: anne.eidjord@kristiansand.kommune.no eller på  
telefon/sms 90985987 innen onsdag 18. september.

P R E P 
 – en investering i parforholdet
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Hilde Gunn Sletten er ansatt 
som vikarprest i Grim kirke inntil 
ny prest ansettes. Noen vil nok 
synes det er ekstra stas at det 
endelig blir en kvinne etter 50 
mannsdominerte år. Samtidig 

er det foreløpig en vikarstilling, 
uvisst hvor lenge den varer. 
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Søndag 25.august vil Hilde Gunn ha sin første gudstjeneste 
i Grim kirke, og det gleder hun seg stort til. -Det er ekstra 
flott at dette er en familiegudstjeneste. Jeg har skjønt at 
menigheten er opptatt av tilbud til de yngste, og jeg vil være 
med å finne samlingspunkt for alle som hører til i menigheten, 
sier hun. –Kirken skal være åpen for alle, for helt vanlige folk, 
og særlig for de svakeste! 

Hilde Gunn kommer fra Andenes på Andøya i Troms. 
Oppveksten hennes var preget av tilhørighet til en folkekirke på 
sitt beste. Det var en kirke for alle; den hadde godt omdømme 
og var til stede i nærmiljøet. Barne- og ungdoms-arbeidet blom-
stret i fiskeværet. Denne oppveksten er bakgrunnen for at hun 
valgte å bli prest, forteller hun.

Hilde Gunn tok teologisk embedseksamen i 1989. Den første 
jobben var som journalist i Sortland i 12 år. Hun er også utdan-
net lærer og har undervist flyktninger i Drammen i 12 år. Hilde 
Gunn har dessuten jobbet i Kirkerådet med globale spørsmål. 

Først i 2016 ble hun ordinert som prest av Per Arne Dahl 
og jobbet deretter som prest i Drammensområdet. Sist høst 
flyttet familien til Kristiansand, og hun fikk en vikarstilling i 
Arendal.

Hilde Gunn er gift med presten Rolf Erik Hanisch som har 
fått fast stilling i Randesund. –Vi har vurdert det slik at det 
kan være tøft i en familie med fire barn hvis vi begge har en 
prestestilling. Men nå er barna voksne, i alderen 22 til 29 år, 
og jeg er klar for å gå inn i en fast stilling som prest, sier hun. 
–Det er en spennende jobb å finne kirkens plass både blant 
folk og i lokalmiljøet; noe hun også er kjent med som kom-
munepolitiker i Røyken kommune. –Og nå er jeg veldig glad 
for å kunne jobbe i Kristiansand og her i Grim kirke, sier hun.

Ansettelse av ny prest på Grim vil sannsynligvis skje 10. sep-
tember. Da er i alle fall ett av navnene på lista allerede kjent.

Glad for å få jobb  
i Kristiansand!

Av Wenche Bariås

Tlf: 24 03 48 00

Av Wenche Bariås
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Det hadde vært konfirmasjonsgudstjeneste i Grim kirke. Flere 
i området hadde konfirmanter, og enda flere hadde sittet i 
benkeradene. Naboene hang over gjerdene denne ettermidda-
gen og fortalte om hvor fint det hadde vært dagen i forveien. 
“...Veldig fin prest, forresten.” “...Det er første gang æ har hørt 
etter på en tale”. “...Hvem var han egentlig?” Jeg kunne med 
stolthet bekrefte og fortelle om den flotte sognepresten vi har, 
om hans tilstedeværelse, omsorg, talene, sangstemmen, blikket 
for menneskene og det vakre og ikke minst livet. Og for å ikke 
snakke om fotografiene hans. Ja, han har mange talenter, den 
mannen. 
Superlativene sitter løst når en skal beskrive Erland. Det er 
ikke vanskelig å tegne et bilde av et talentfullt menneske med 
kreativitet og varme. Dette gjør at det er trygt og spennende 
å være på gudstjenestene. Når jeg går inn i et gudshus, åpner 
jeg opp for en annen dimensjon. Men da må jeg også våge 
å være tilstede med hele meg, med de gleder, sorger, skam, 
feiltråkk og seire jeg har i livet. Vi kommer til gudstjeneste 

med ulike livserfaringer, og vi er sårbare. Jeg har andre steder 
opplevd å gå til gudstjeneste med forsvarsmurene oppe i frykt 
for hva som kommer fra talerstolen. Det gjør jeg aldri i Grim 
kirke. Der føler jeg meg trygg.  Jeg inviteres inn i et fellesskap. 
Erland er en prest som ivaretar vår sårbarhet med klokskap 
og menneskelig varme. Det kommer ingen fordømmende ord, 
men tvert i mot anerkjennelse av hvem vi er med et positivt 
fortegn. Vår sårbarhet blir ivaretatt, og vi går styrket ut.  

Jeg ønsker å takke deg for at du gjør gudstjenestene til en feir-
ing som fører oss sammen. Takk for alle de gangene du stiller 
opp i feriene dine. Takk til Linn og barna dine for den støtte 
de gir.  
Takk for måten du viser oss Guds kjærlighet til oss! 
Vi ønsker deg alt godt i ditt virke som studentprest. 

På vegne av menigheten,
Birgitte Wergeland

Takk, Erland! 
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Takk, Erland! 
 

Av Rolf Solås
 
Søndag 16. juni hadde Grim Menighet, i forbindelse 
med familiegudstjeneste med sommeravslutning, også 
markering av at sognepresten, Erland Grøtberg, slutter. 

Etter gudstjenesten ble det en samling i underetasjen 
hvor Erland ble behørig takket med gaver og taler. 
Fra menigheten takket menighetsrådsformannen Olav 
Rykkelid for tiden i Grim og fra prostiet deltok prost 
Freddy Berg. Også flere fra menigheten takket Erland. 

I den tiden han har vært i Grim, har han knyttet 
kontakt med flere miljøer i Grim og dermed blitt en 
brobygger inn til menigheten, noe som har gitt nye 
aktiviteter som vi vil følge opp og videreutvikle. Det er 
med beklagelse vi tar avskjed med Erland, men har for-
ståelse for at han ønsker å ta fatt på nye utfordringer 
som studentprest på UIA. 

Stor takk for det Erland har fått bety for Grim disse 
årene han har vært vår sogneprest.
 

Avslutning med 
sognepresten
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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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Døde
04.03
21.03 
31.03
07.04 
17.04
18.04
27.04
23.05
25.05
27.05

Søndag 25.08.2019 kl.11.00
Familiegudstjeneste ved vikarprest Hilde Gunn 
Sletten, utdeling av 6 års bok, nattverd, kirkebil. 

Torsdag 01.09.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Aud Sunde Smemo, 

Søndag 08.09.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Hilde Gunn Sletten. 
Presentasjon av menighetens konfirmanter. 

Søndag 15.09.2019 kl.11.00
Familiegudstjeneste/høsttakkefest ved  
vikarprest Hilde Gunn Sletten.

Søndag 22.09.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar.

Søndag 29.09.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Hilde Gunn Sletten.

Søndag 06.10.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 13.10.2019 kl.11.00
Jubileumsgudstjeneste ved Biskop Stein Reinertsen, 
domprost Fred Henry Berg, sokneprest Erland 
Grøtberg og sokneprest i Hellemyr Sigmund B. 
Kruse. Festkirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 20.10.2019 kl.11.00
Jubileums familliegudstjeneste.

Søndag 27.10.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved vikarprest, nattverd.

Søndag 03.11.2019 kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste ved vikar.

Søndag 10.11.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, nattverd.

Søndag 17.11.2019 kl.11.00
Gudstjeneste.  

Søndag 24.11.2019 kl.11.00
Familiegudstjeneste/lys våken.

Søndag 01.12.2019 kl.17.00
Lysmesse, menighetens konfirmanter deltar.

 

Torhild Synnøve Bruun
Solveig Sofie Roaldset
Asborg Neset
Marit Oskarsen
Hanne Beate Sundberg Larsen
John Svensson
Astri Røstad
Olav Frigstad
Signe Lilly Tønnessen
Ole Asbjørn Skribeland
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Døpte
07.04 
08.06
08.06
09.06

Emma Løvhaugen Såghus
Mio Leander Nordbø
Oda Remine Høy Erikstad
Lukas Leander Teigen

Offer 
17.03
24.03
31.03 
07.04
14.04 
18.04 
21.04 
28.04 
05.05
11.05 
19.05
26.05
02.06

  
Menighetens arbeid  
Menighetens misjonsprosjekt 
Ikke gudstjeneste
Kirkens nødhjelp  
Kirkens ungdomsprosjekt  
Kirkens SOS 
Menighetens arbeid  
Menighetens barnearbeid  
Menighetens misjonsprosjekt 
Menighetens ungdomsarbeid 
Menighetens arbeid  
Menighetens arbeid  
Menighetens misjonsprosjekt  

kr.   1.732 
kr.   2.222  
kr.   -------
kr.   3.232
kr.   3.454
kr.   1.010 
kr.   2.740   
kr.   2.431
kr.   2.151 

 kr.  11.380
kr.   1.174
kr.   1.730

        kr.   1.370
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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 gudstjenestene. 
Søndagsskolen pleier å samles de søndagene det 
er ordinær gudstjeneste. Barna er med i kirke- 
rommet i første del av gudstjenesten, og går så 
ned til egen samling i førsteetasjen. 

Søndag 25.08.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse.
Ofring til menighetens trosopplæring.. 

Søndag 01.09.19 kl.11.00 
Gudstjeneste på Evjetun leirsted 
(menighetsweekend).
Ofring til Misjonsprosjektet Brave Heart.

Søndag 08.09.19 kl.11.00
Gudstjeneste. Vikarprest.
Ofring til Kirkens Bymisjon.

Søndag 22.09.19 kl.11.00 
Gudstjeneste v/S.B.Kruse.
Presentasjon av årets konfirmanter.
Hellemyr Gospel.
Ofring til Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP).

Søndag 06.10.19 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse
Ofring til Kirkens SOS.

Søndag 20.10.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse
Knøttekoret. Utdeling av 4 års bok.
Ofring til menighetens trosopplæring.

Søndag 03.11.19 kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste
v/S.B.Kruse. Hellemyr Ten Sing.
Ofring til misjonsprosjektet Brave Heart

Søndag 17.11.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse
Hellemyr barnekor.
Ofring til menighetens trosopplæring.

Døde
03.04
17.05

Døpte 
03.03
23.03
24.03
07.04
07.04
21.04
19.05
26.05
16.06

Reidun Jensehaugen
Gunnar Bruskeland

Sander Ringereide Bråthen (Domkirken)
Adrian Ly Jacobsen
Charlotte Isdahl
Ella Byremo
Isak Kolltveit Pettersen
Tobias Nesland Bentsen  
Ella Johansen (Sandnes kirke)
Amalie Birkeland
Markus Frantzen Knudsen

Offer
17.03 
24.03
07.04
21.04
04.05
12.05
26.05
09.06
16.06

Blå Kors   kr. 2.605
Kirkens Ungdomsprosjekt kr. 4.401
Kirkens Nødhjelp  kr. 5.115
Åpne Dører   kr. 2.760
KRIK/Ungdomsarbeidet  kr. 4.632
Brave Heart   kr. 2.401
Grim/Hellemyr bibellag  kr. 1.295
IKO    kr. 1.400 
Menighetens trosopplæring kr. 2.260
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Blå Kors   kr. 2.605
Kirkens Ungdomsprosjekt kr. 4.401
Kirkens Nødhjelp  kr. 5.115
Åpne Dører   kr. 2.760
KRIK/Ungdomsarbeidet  kr. 4.632
Brave Heart   kr. 2.401
Grim/Hellemyr bibellag  kr. 1.295
IKO    kr. 1.400 
Menighetens trosopplæring kr. 2.260

Høst 2019 
 

Nå arrangerer vi 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, kl 11.00-13.00.  
Det blir følgende datoer:  
 
• 22. August 
• 29. August 
•   5. september 
• 12. September 

• 19. September 
• 26. September 
• 10. Oktober 
• 17. oktober  

 
(Ingen babysang uke 40 pga høstferie) Sted: Hellemyr kirke, kjellerstua 
 
Pris kr 400,- Dette inkluderer kursmateriell og lunsj.  
Påmelding innen 20. August på epost: 
Torunn.Birgitte.Bradland@kristiansand.kommune.no eller  
SMS: 41276028. Oppgi navn på voksen og barn + alder på barnet. (Nb: 
det må være minimum 6 stk for at vi kan arrangere kurset.) 
 
Håper jeg ser dere! 
 
Med vennlig hilsen 
Torunn B. Brådland, trosopplærer i Hellemyr kirke. 
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Hilsen tilGrim kirkes 
 50-års jubileum
Av prost: Dagfinn Thomassen, prost i Orkdal 
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«Vinden ser vi ikke, men vi merker den, snart 
som stille susing, snart som storm igjen.»

Slik synger vi i en av pinsesalmene våre, og jeg tenkte dette 
kunne være en fin inngang til en artikkel om den karisma-
tiske vekkelsen og bevegelsen på 1970-tallet som fikk prege 
livet til mange mennesker og menigheter. Det er helt naturlig 
og riktig å skrive om dette når en skal se tilbake på de 50 
årene som er gått siden kirken på Grimshaugen ble vigslet av 
biskop Kaare Støylen 29. september 1969. Mer enn noe ble 
det impulsene fra denne bevegelsen som satte sin signatur på 
kirken og menigheten de første 15 årene av kirkens historie. 
Mye av årsaken til at nettopp Grim ble et sentralt nedslagsfelt, 
var at det her var ledere som var åpne for de impulsene bev-
egelsen promoterte. Her må res.kap. Magnus Nymann særskilt 
nevnes. Han kom som prest til Grim samme år som kirken 
ble vigslet og var ansatt helt fram til 1982 da han flyttet og 
overtok soknepreststillingen i Hommedal. Nymann var karis-
matisk av natur, var en høyt respektert prest og gjorde en 
formidabel innsats på Grim den tiden han var der. Ikke minst 
i ungdomsarbeidet var han ivrig; hvem husker ikke han som 

kokk på nyttårsfestene? Nymann arbeidet forebyggende over-
for ungdommen på Grim, slik at vi hadde et trygt sted å være 
i helgene. 

Nymann var altså åpen for de karismatiske impulsene som 
nådde Norge tidlig på 70-tallet. Det var derfor slett ikke 
unaturlig at det ble arrangert «Helligåndseminar» I Grim kirke. 
Disse var forløperne for OASE-bevegelsen som kom noe 
senere på 70-tallet og starten av 80-tallet. Flere lørdager ble 
det holdt OASE-dag i Grim kirke, og menigheten ble sterkt 
preget av denne bevegelsen. Det satt bokstavelig talt i veggene. 
Forkynnelsen i gudstjenesten bar preg av bevegelsen, og like-
dan ble det arrangert ukentlige bønne-og vitnemøter. Disse 
fant sted hver fredag kveld i kirkens peisestue, og på det mest 
«heftige» var peisestua overfylt. Her var det bønn, vitnesbyrd 
og sang. Det ble også åpnet både for tungetale, tydning og 
likedan sang i Ånden. Det ble også invitert til forbønn for syke. 
Det var relativt korte vitnesbyrd, slik at mange fikk slippe til 
de to timene møtet varte.  
 
For egen del var det nettopp på et slikt vitnemøte jeg for 
første gang tok ordet! Disse fredagskveldene holdt på i mange 
år, og jeg husker at sokneprest Nortvedt i en av sine årsmeld-
inger omtalte disse møtene som «kirkens fyringsanlegg.» Jeg 
synes dette er en treffende bemerkning. Det var varmt på 
disse møtene, det var inderlighet, det var Jesus-begeistring, det 
var glede, det var impulsivitet og spontanitet. Slik jeg opplevde 
det, var det også stort sett under kontroll. Jeg vet at noen i 
ettertid mener at det gikk for langt enkelte ganger. Likevel 
var intensjonen fra lederne god: Mennesker måtte få møte 
Jesus og oppleve hva Han har å gi, og at han stadig har mer 
å gi. Derfor fikk vi klar melding om å åpne oss for Jesus, ta 
imot og ikke holde igjen. Kveldene var, slik mottoet for OASE 
noen år senere ble, til fornyelse, utrustning og inspirasjon på 
evangelisk-luthersk grunn. Sangene som ble sunget ble hentet 
fra «Sangboken» og den klassiske bedehustradisjonen. Disse 
ble likevel supplert med enkle refreng og vers som ble stadig 
repetert. Budskapet skulle synges inn med inderlighet.

De karismatiske impulsene preget i særlig grad ung-
domsarbeidet. Hver lørdag var det to parallelle samlinger: 

Dagfinn Thomassen
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Ungdomsgruppa (GMU) og Unge Voksne. Riktignok var det 
karismatiske preget mer dempet her, men det var hele tiden 
et bakteppe og en understrøm i ungdomsflokken. Det var 
utstrakt invitasjon til å vitne og likedan samtalebønn. Det inne-
bar at man ba korte bønner, en setning eller to, og at det gikk 
en stafett i dette, slik at bønnen ble en samtale mellom ung-
dommene. Vi ble også utfordret til å gå ut og evangelisere. For 
egen del gikk jeg i Markensgate med «Hansens hemmelighet» i 
lomma og skulle fortelle om Jesus.  
Vi delte også ut traktater, enkle trykksaker, til de som ville ha. 
Noen vil kanskje hevde at dette var overmot i dette, men slik 
var det.
 
Om somrene kom det sommerteam fra «Ungdom i oppdrag» 
på besøk til menigheten. Dette var en bevegelse som var 
grunnlagt på akkurat de samme impulsene. Sommerteamene 
bidro til å holde liv i menigheten sommeren gjennom; det var 
viktig at sommerferieukene ikke ble noen «tørketid.» Det fikk 
vi advarsler om ved St. Hans tider. Sommerteamene fra UiO 
videreførte mye av det karismatiske arbeidet både i form og 
stil. Teamene bodde i kirkens underetasje, og var slik også en 
sosial møteplass for flere av oss. 
 
17. mai må også kort nevnes. Da samlet mange ungdommer 
seg fra byens menigheter (jeg tror Grim hadde den største 
kontingenten) for å gå i folketoget under banneret «Ungdom 
for Kristus.» Ynglingeforeninges Musikkorps ledet an og så 
gikk vi på tre rekker. «Ungdom for Kristus» var i flere år det 
desidert største innslaget i toget og tok flere kvartaler. Vi sang 
karismatiske refreng og vers og holdt ofte opp høyre pekefin-
ger for å peke på Jesus; «one way!»
Det lykksalige i alt dette, var likevel at det ble tatt med inn 
i gudstjenesten. For mange gikk det en helt naturlig linje fra 
bønnemøtene fredagskvelden via ungdomskveldene lørdagene 
til gudstjenesten søndag formiddag. 

Menighetsalen var flere søndager nærmest fullsatt av ungdom 
fra ungdomsskolealder og oppover. Vi hadde med Biblene og 
fulgte med i dem når tekstene ble lest. Når det var nattverd, 
deltok de aller fleste her; det måtte mange alterringer til før 
alle hadde «fått sitt.»

Det bemerkelsesverdige ved menighetsarbeidet på Grim på 
70-tallet var at såpass sterke uttrykk som den karismatiske 
bevegelsen stod for, ble implementert på en måte som da 
ikke splittet menigheten. Det var helt sikkert ikke konfliktfritt 
hverken i stab eller råd, men utad fremstod lederskapet sam-
lende. Vi fikk et inntrykk av at mennesker ville hverandre vel. 
Vi skal heller ikke glemme at menigheten i disse årene hadde 
en organist og et kantori som i uttrykksform stod langt fra de 
impulsene vi her omtaler.  
 
Slik sett var Grim menighet slett ikke homogen, men den 
klarte likevel å favne de fleste. Ett av de beste minnene jeg har 
om det, er julekonsertene siste søndag før jul. Her deltok alle 
menighetens kor, og det var virkelig spennvidde i repetoar og 
stil. Alle kom med sitt; både kantori, brødrekor, musikkor, ung-
domskor og pikekor. Finalen på disse konsertene var alltid et 
fellesnummer! Man lyttet til hverandre med respekt og innså 
at forkynnelse, sang og musikk kan ha flere uttrykksformer. På 
Guds vintre er det mange ulike grener……….Grenene fikk 
være i fred, ingen var opptatt av å sage hverandre av. Tvert 
imot ble det dette tiåret bygd menighet. Mange fikk et helt 
avgjørende vendepunkt i livet sitt, og for mange ble kirken på 
Grim «et hjem for oss, et hjem for deg!» 

Det blomstrende menighetslivet på Grim dette tiåret skal i 
rettferdighetens navn også tilskrives nytt kirkebygg. Det var 
«begeistringens rullende fonn» disse årene. Kirken var ny og 
hadde mange fasiliteter for et mangesidig menighetsarbeid. Det 
går ut over denne artikkelens rammer, men barnearbeidet var 
også solid og godt organisert.
Det er gledelig å høre at menigheten igjen er i vekst og at det 
er god oppslutning om arrangementene. Nye tider kaller på 
nye former og metoder, og det er flott at det skjer nettopp 
slik på Grim. Kirken ligger vakkert til på Grimshaugen; måtte 
alle dens rom og saler igjen fylles av Hellig ånd og varme!
 
Gratulerer med jubileet og lykke til med dager og år 
som ligger foran.
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Grim kirke 50 år
 – jubileumsuke
I anledning Grim kirkes 50 års-jubileum planlegges en uke  
med feiring,- og andre hendelser fram mot jul.

9.oktober - Mimrestund
Jubileumsuka starter onsdag 9. oktober med en mimres-
tund for alle som vil og kan kl 11. Grim menighet er eldre 
enn 50 år,- hvordan jobba man fram det som i dag er Grim 
kirke? Det vil bli bilder og film og ansvarlig for dette er 
Harry Omdal.
13.oktober - Jubileumsgudstjeneste
Søndag 13. oktober er det jubileumsgudstjeneste i kirka 
med tidligere ansatte som gjester, og med biskop Stein 
Reinertsen tilstede. Etter gudstjenesta er det menighets-
fest, kaker og kaffe i våre nyoppussede lokaler.
16.oktober - Jubileumskonsert
Onsdag 16. oktober har koret De som synger jubileum-
skonsert. Koret har også jubileum i år, de er 5 år gamle,  
og synger derfor sanger fra de siste 5 tiår.
19.oktober – Grimsk dag
Lørdag 19. oktober er det en Grimsk dag i Grim kirke.  
Det vil være mulighet til å bytte til og fra seg bruks-
gjenstander, klær, etc. Det vil også være kafè og store 
muligheter for en trivelig stund i lokalene våre.  
Ute vil vi ha Grimløp i samarbeid med Vigør
20.oktober - Familiejubileumsgudstjeneste
Søndag 20. oktober er det familiejubileumsgudstjeneste.  
Det er stor spenning i hvem som skal holde denne gud-
stjenesten,- er det en gammel sogneprest eller en vikar 
eller en ny,- det vil vise seg. Det vil også underveis være 
utstillinger på galleriet, frivillighetsfest, etc. Vi har i tillegg 
til vår vanlige facebookgruppe Grim kirke laget en jubile-
umsside som heter Grim kirke 50 år. Der er det flott hvis 
alle som har noe kan legge ut bilder og minner fra Grim 
sin 50 år. 
2.november - GMU - kveld
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Hellemyr

Den 13.juli 2019 fylte Svein Ellingsen 90 år.  
Ellingsen er en av våre mest kjente salmediktere, 
og  desuten både billedkunstner og lyriker. Han er 
tekstforfatter bak kjente salmer som «Fylt av glede 
over livets under» og «Noen må våke i verdens natt».  
skrevet mange salmer.

Dagen ble markert med en kveldsgudstjenestene, en såkalt vesper, i 
Grim kirke, denne midtsommerkvelden. Det var på denne måten to 
jubilanter som møttes, ettersom Grim kirke er 50 år i år. Vesperen 
inneholdt en rekke Ellingsen-salmer, som «Vi vil juble, ja rope av 
fryd», «En tone skal stige i livsdagens kveld» og «Vi rekker våre hen-
der frem». 

Foruten Erland Grøtberg som liturg, deltok også Sissel Irene Sødal 
med solosang. Hun ble akkompagnert av tre blad Wilder – det var 
Gill på flygel, Andrew på orgel og Cecilia på bratsj. I tillegg deltok 
Solveig Waage både med fløyte og som dirigent for korsang.

Så går vi ut med håp og tro
Vi takker Gud for alt han gav
Og møter kveldens ro

(Fra «Så går vi ut til kveldens ro»).

To jubilanter  

JUBILEUM
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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

To jubilanter  

JUBILEUM
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Min salme
Det er ikke bare Grim kirke som feirer jubileum i år. Det gjør 
også vår kjære salmedikter, Svein Ellingsen. Når dette bladet kom-
mer ut har vi allerede feiret hans 90 års-dag på selveste dagen, 
lørdag 13. juli, med jubilanten til stede. Hvorfor i Grim kirke, spør 
du? Jo, vi er så heldige å ha hans sønn, svigerdatter og barnebarn 
boende og aktive i menigheten vår!
Svein og hans familie har betydd veldig mye for min familie. Da vi 
først kom til landet i desember 1984 var det pga av Sveins arbeid 
i Austre Moland prestegjeld. Svein, som fortsatt bor i Stokken 
menighet, på Saltrød, kjempet med kommunen om å få til en hel 
organiststilling og var medansvarlig for instruksen til stillingen. 
Utlysningen kom i den engelske kirkes avis ‘The Church Times’ 
og vi søkte jobben og fikk den. Vi kunne ikke snakke norsk da 
vi kom og det var Svein som satt med oss på orgelgalleriet i 

Stokken kirke og geleidet oss gjennom gudstjenesten den første 
tiden. Svein og hans kone, Ingjerd, passet våre to små barn mens 
vi var på språkkurs eller andre kveldsaktiviteter, og en bedre start 
på vårt nye liv i Norge kunne vi ikke fått! De er en stor takk sky-
ldig og grunnen til at vi fortsatt er her!
Denne gangen har det vært helt naturlig å velge en av Sveins 
salmer. Det var en utfordring å plukke ut en, siden han har 
skrevet så mange flotte opp gjennom årene. Mange står i vår 
salmebok og er kjente og kjære og i stadig bruk over hele Norge. 
Valget falt til slutt på ‘En tone skal stige i livsdagens kveld’, én av 
salmene Svein selv valgte til sin bursdagsgudstjeneste. Salmen 
står på nummer 852 i vår salmebok under ‘Åremålsdager’ og utt-
rykker en stor takknemlighet for det liv vi har fått. 
En tone skal stige i livsdagens kveld

En tone skal stige  
i livsdagens kveld
 
En tone skal stige i livsdagens kveld 
med klang fra vårt hjertelivs grunn! 
Så snart er vår tilmålte tid på hell,  
så kort er vår jordiske stund.

Men tonen skal høres, i glede og savn, 
så lenge vi lever på jord: 
En lovsang til livet er tonens navn; 
den synger i alle som tror.

Min salme

Takknemlighet fyller vårt hjerte og sinn 
ved tanken på dager som svant, 
og minnene står i forklaret skinn 
fra alle de gleder vi fant.

Vår takk går til Gud for det liv vi har levd, 
for alle velsignede år, 
for vennskap som trofast ble holdt i hevd, 
for hjelp under skiftende kår.  
 
Fra avmakt til håp har du ledet oss, Gud, 
de dager vår livskraft var brutt. 
Hver demring som opprant, bar i seg 
budom lyset som seirer til slutt.

Av Gillian Wilder

Ja, vinter og frost ble beseiret av vår, 
de fylte vårt hjerte med sang, 
hvert år i vårt liv ble et nådens år 
med overflod gitt oss i fang.

Vi er i din omsorg fra vugge til grav, 
du ledet oss frem på din vei. 
Vi takker deg, Herre, for alt du gav! 
O Gud, vi er alltid hos deg!

      Svein Ellingsen 1999



22 23

Bokhylla

Denne romanen er hans mest personlige og regnes som en av 
hans aller beste. Kjente problemstillinger er eksil, identitet, kul-
turforskjeller, rett og galt og forsøkene på å bygge bro mellom 
øst og vest.
Da Adams beste venn Mourad ligger for døden i Libanon 
bestemmer han seg for å reise hjem etter 26 år i eksil. Han 
kommer for sent. Vennen er allerede død. Han bestemmer seg 
derfor for å prøve å samle den gamle vennegjengen som han 
ikke har sett på veldig lenge.
Alle har gjort svært forskjellige valg og er spredt over store 
deler av verden. En jobber for Pentagon i USA, en er mangemil-
lionær i Jordan, en har gjort karriere i Brasil, en er blitt munk 
og en er blitt radikal islamist. Noen ble også igjen i Libanon.
Tidligere hadde de vært forenet i et slags fremtidshåp.  

Nå er illusjonene brutt. De som ble igjen har krigens blod på 
hendene, og de som rømte landet kan ikke frikjennes for å ha 
latt andre i stikken.
Er det mulig å gjenoppleve den gode stemningen og samtalene 
de en gang hadde.  Kommer vennegjengen til å bli den samme 
igjen, eller er dette bare et naivt håp.
Det beste ved romanen er beskrivelsen av hjemløshet hos 
mennesker som har flyktet fra et krigsområde. Å være et mor-
alsk menneske handler om å opptre rakrygget uansett hvilken 
situasjon man er i.
Det finnes romaner som fortsetter å gi sterk gjenlyd i deg 
lenge etter at du har lukket den. Dette er en av dem. Jeg er vel-
dig berørt av konsekvensene av kriger, konflikter, tragedier og 
svik. Romanen er tankevekkende om livsvalg og vennskap.

Av Aud Hilander Abrahamsen -  
Vågsbygd og Hellemyr bibliotek.  

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

Amin Maalouf  
De forvillede.  
Pax forlag 2014
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Grim

Her er det historiske kjølelageret som ble bygd i 1880 og til-
hørte Christianssands Bryggeri, også kalt Mura.
Til dette huset ble isblokker, som var skåret i Stampa, 
Møllevannet eller Eikevannet brakt ned med hest og  
kjerre for å kjøle ned øl som skulle oppbevares,før det ble 
bragt ut med hest og kjerre til kjøpmennene.

I dag er dette bygget blitt til Grim Kulturbryggeri. 
Grim Kulturbryggeri er en kultursatsning av energiske men-
nesker, som vil jobbe sammen.  
Dette skal skal være et studio- og kontorkollektiv for enkelt-
personbedrifter innen ulike kunst og kulturuttrykk.
Hver enkeltbedrift leier kontorer av Hansa Borg Bryggerier 
AS, og i 1. etg. har fortsatt CocaCola sitt kontor.
I kulturbryggeriet arbeides det med egne prosjekter, og sam-
tidig utfordrer og inspirerer leietagerne hverandre hele tiden. 
Det jobbes bl.a. med musikk, litteratur, teaterkunst, fotokunst, 
historie og film.
Sammen ønsker vi også å utnytte et fellesrom vi har, for pre-
sentasjoner av våre kulturuttrykk, og lokalet kan også leies til 
små og store arrangementer, fødselsdager, familiesammenkom-
ster. Kontakt med leietagerne kan gjøres på Facebooksiden: 
Grim Kulturbryggeri.

 - spennende nye aktiviteter 

GRIM 
Av Elfie Dørum

KULTURBRYGGERI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hei alle jenter i 5. 6. og 7. klasse!  
                                         
Er du glad i å lage ting? I Hellemyr kirke skal vi i høst ha en aktivitetsgruppe for deg 
som er glad i formingsaktiviteter. Det blir 8 ettermiddager. Dere kan komme rett fra 
skolen, litt varierende når de ulike trinnene slutter. Vi starter her ca kl 14.00, når alle 
har kommet (ca 14.30)  spiser vi. Da har vi også en liten andakt. 
 

Det blir samling følgende  onsdager:  
 
Onsdag    4. september kl 14.00-16.00 
Onsdag  11. september  kl 14.00-16.00 
Onsdag  18. september kl 14.00-16.00 
Onsdag  25. september kl 14.00-16.00 
Onsdag    9. oktober  kl 14.00-16.00 
Onsdag  16. oktober kl 14.00-16.00 
Onsdag  23. oktober kl 14.00-16.00 
Onsdag  30. oktober kl 14.00-16.00 
 
 

Sted:   Hellemyr kirke, i kjellerstua 
Ta med:  matpakke 
Pris:   kr 200,- pr deltaker. 
 
Påmelding med navn, telefonnummer og klassetrinn sendes på 
SMS: 41 27 60 28.  
 
Påmeldingsfrist er mandag 2. september.  Det må være minimum 
5 påmeldte for at vi starter opp, og max 14 deltakere. 
Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt!  Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torunn B. Brådland  
(trosopplærer i Hellemyr kirke)  
 
NB: vi tar noen bilder som blir publisert på hjemmesida og i 
menighetsbladet. Gi beskjed hvis ikke du ønsker at barnet ditt skal 
være med på bildene. 
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Døgntelefon: 38 17 74 50 • www.andas.no

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

Grim
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Hellemyr

Framme fra venstre: Mattias Throne, Emilie Unneland, Emma Sletteng, Ing-Marie Røed, Sigmund B.Kruse, Thea Ahmed Ommundsen, Sarah Ariansen 

Heggland, Andreas Skoglund. Midten fra venstre: Alexander Luis Aguirre, Charlotte Johnsen Finsådal, Nikolai Granvold Pedersen, Elias Weistad 

Wetrhus, Sindre Røinås Wetrhus, Oliver Njerve, Adrian Ly Jacobsen, Emilie Thrana, John Henrik Glomså, Hedda Ljosdal, Martin Roaldsnes, Simen 

Bjønnum Skaiaa. Bak fra venstre: Sandra Elisabeth Lunde, Daniel Pizarro Strømme, Nikolai Njerve, Kristin Kallhovd, Jonatan Have Nodeland, Sander 

Nilssen, Mathias Smestad von Kirchbach, Sander Johnsen, Lotte Tungland Dovland, Philip Alexander Ludvigsen, Charlotte Breidenthal Pedersen.
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Kommentar

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  *

Jubilates, Jubel,  
    Jubileum 
Mange definisjoner kan brukes her, men definisjonen:  
å vise glede over noe, er nok det som omfavner de fleste måtene 
det latinske ordet er brukt på.

Jeg var nylig i konfirmasjon til et av mine barnebarn, og der 
snakket presten blant annet om å huske noen gode forkort-
ninger. Han ba konfirmantene instendig om ikke å dyrke KMM 
, «Kos med misnøye», med derimot dyrke GOL, «Glede over 
livet».

Det synes jeg er en god ledetråd for Grim kirkes jubileum: 
Dyrk gleden over livet!

Av Elfie Dørum
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Kirkevalget 8-9. september 2019 
 
9. september er det kommunevalg i landet vårt; noen steder også 8. september. Samtidig er det valg på nye menighetsråd i 
alle menigheter. Menighetsrådet har stor innflytelse ved å lede menighetens virksomhet Det kan handle om form på gudstjen-
esten, om arbeidet blant barn, unge og voksne i menigheten, musikkliv, diakoni, misjonsarbeid, økonomi og frivillighet. 
Ved valget kan du levere listen uendret. Du kan gi inntil tre personer en ekstra stemme ved å sette et merke ved navnet.  
Du kan også føre opp inntil tre valgbare personer i soknet. Da vil vi anbefale at personene er forespurt på forhånd 
 
Her er kandidatene som har sagt seg villige til å bli valgt inn i menighetsrådene på Hellemyr og Grim for de neste 4 årene. På 
Hellemyr er det i år 6 kandidater som har sagt seg villige til å stå på listen. Det betyr i realiteten at alle vil bli valgt inn som 
faste medlemmer i rådet.  
På Grim er det 10 kandidater, og det vil bli et reelt valg på faste plasser og varamannsplasser.

Kirkevalg
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Navn: Yngvild Fidje Gammelsæter
Alder: 39 år
Yrke: Jobber i barnehage
Jeg ønsker å bidra til at barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten 
vokser. Jeg ønsker også at 
Hellemyr kirke skal være et 
naturlig møtested i nærmiljøet.

Navn: Solfrid Gundersen
Alder: 43 år
Yrke: Sykepleier/lærer
Mitt hovedengasjement er 
barnearbeid i ulike former. 
Gudstjenesten og kirkelivet må 
tilrettelegges slik at barna også 
kan delta.
Gjennom menighetsrådet ønsker 
jeg bl.a. å bidra med organisering 
og oppfølging av de frivillige.  
De er gull for menigheten!

Navn: Øyvind Skutlaberg
Alder: 38 år
Yrke: Senior SW R&D Engineer, 
PixiiAS
Jeg mener det er viktig å legge 
til rette for at alle aldersgrupper 
finner en plass i menigheten, og 
at de opplever tilhørighet i den 
lokale menigheten.
Det er også viktig at man kan 
møte andre medlemmer i loka-
lsamfunnet i hverdagen.

Navn: Sonja Elin Thrana
Alder: 42 år
Yrke: Fagansvarlig salg på kunde-
senteret og salgsavdelingen til LOS
Jeg er aktivt engasjert i karate 
og driver med ulike former for 
trening. Jeg ønsker å bidra innen-
for barne- og ungdomsarbeid i 
menigheten.

Navn: Jens Daniel Vinvand
Alder: 31 år
Yrke: Jurist
Jeg er opptatt av ungdomsmiljøet 
i menigheten og ønsker å være 
med å formidle alt det positive 
som skjer i Hellemyr menighet. 
Jeg vil at gudstjenesten skal være 
høydepunktet i menighetslivet, 
med mye sang og levende formi-
dling.

Navn: Samuel Zurcher
Alder: 31 år
Yrke: Trafikkleder og bussjåfør i 
Boreal buss
Jeg har alltid hatt et hjem i kirken, 
både i Tyskland, i NordNorge og 
her på Hellemyr.
Jeg ønsker at alle skal få oppleve 
det; uansett alder, bakgrunn, kultur 
og også religion.

Kirkevalg

Kandidater Hellemyr
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Navn: Espen Sørmo Strømme
Alder: ung familiefar
Yrke: Høgskolelektor/Journalist
Jeg ønsker at Grim skal være en 
åpen og inkluderende kirke og vil 
bidra med å fortsette det gode 
arbeidet i forhold til barnefamilier.
Jeg ønsker å bidra konstruktivt i 
forhold til gudstjenesten og  
trosopplæringen.

Navn: Aud Hilander Abrahamsen
Alder: 61 år
Yrke: Førstesekretær ved 
Kristiansand Folkebibliotek
Jeg ønsker meg en levende kirke, 
et treffsted for store og små og 
med plass til alle; det betyr lav ter-
skel og høyt under taket.
Jeg ønsker at menigheten engas-
jerer seg i nærmiljøet og at vi har 
respekt for skaperverket.  
Mitt motto: Størst av alt er kjær-
ligheten.

Navn: Anne Eikaas 
Alder: 70 år 
Yrke: Pensjonert helsefagarbeider. 
Jeg har de siste årene vært engas-
jert gjennom diakoniutvalget i 
Grim menighet. 
I menighetsrådet ønsker jeg å 
jobbe for at flere vil bruke kirken 
vår og at vi samtidig får et godt 
fellesskap i menigheten.

Navn: Trond Jensen
Alder: 56 år
Jeg har tidligere sittet i økono-
miutvalget, noe jeg gjerne vil fort-
sette med. Jeg ønsker å bidra med 
en månedlig Temasamling med 
ulike emner, hvor alle er velkom-
men. Jeg synger i koret «De som 
synger» og har bl.a. vært med på 
å arrangere vårbasaren i Grim 
menighet.

Navn: Andreas Mollestad Nilsen
Alder: 40 år
Yrke: Religions- og tysklærer
Jeg har et stort engasjement for 
gudstjenesten og for barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. Jeg 
har vært med i gudstjenesteutval-
get. Jeg og min kone har startet 
opp igjen søndagskolearbeidet i 
menigheten.

Navn: Irene Gressli Haugen
Alder: 44 år
Yrke: Avdelingsleder for 
Sørlandskontoret til Norsk 
Forfattersentrum
Jeg er veldig glad i salmeskatten 
vår og opptatt av  
hvordan språket kan brukes til å 
åpne og lukke for tro.
Jeg ønsker at kirken kan være et 
sted som favner både  
de med stor og sterk tro og de 
som bare har et lite sennepsfrø

Kandidater Grim

31
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Navn: Anne Torunn Stormo
Alder: 66 år
Yrke: Pensjonist/pedagog
Jeg vil prøve å bidra til mer 
opplæring i kristen tro for både 
barn, unge og voksne. Jeg ønsker 
at folk opplever vekst i et godt 
åndelig og menneskelig fellesskap. 
Jeg vil i tillegg bidra til at de eldre 
blir husket og tatt vare på.

Navn: Mette B. Stoveland
Alder: 71 år
Yrke: Diakon
Jeg ønsker at Grim menighet skal 
være et godt sted for alle alders-
grupper, at gudstjenesten blir et 
trivelig samlingspunkt og at vi har 
mange frivillige.
God økonomi er viktig for å 
fortsette gode tiltak. Jeg vil være 
engasjert i formiddagstreff og mis-
jonsutvalg.

 
Navn: Øystein Aalen
Alder: 57 år
Yrke: Landskapsarkitekt
Jeg ønsker at folk skal oppleve vår 
kirke som åpen, romslig, inkluder-
ende og relevant i hverdagslivet 
slik at de ønsker å delta i det som 
foregår.
Vi må nå alle aldersgrupper, men 
spesielt satse på ungdom og 
barnefamilier. Det er viktig å se de 
som faller utenfor.

Navn: Rolf Solås
Alder: 66 år
Yrke: Selvstendig næringsdrivende, 
reiseliv og folkehøyskoledrift.
Jeg ønsker å videreføre mange av 
de gode initiativene og aktivite-
tene som menigheten har satt i 
gang de siste årene. Jeg er særlig 
opptatt av barne- og ungdomsar-
beid, og undervisning som kan 
engasjere de voksne.

Kandidater Grim
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Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no
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Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
gi stemmen din til?

Du er med på å bestemme hvem 
som skal sitte i bispedømmerådet og 
Kirkemøtet i perioden 2019 – 2023.

Kirkevalg



32

I Agder og Telemark 
bispedømme er 
det tre lister ved 
bispedømmeråds - 
va lget. 

Kandidatene på hver 
liste er presentert i  
prioritert rekkefølge.

Den enkelte liste 
står selv for den 
innledende teksten.

På valglistene til 
Bønnelista og Åpen 
folkekirke har de 
to øverst priorterte 
kandidatene fått 
et stemmetillegg 
(tidligere kalt 
kumulering) 

Nominasjon-
skomitéens liste:
Listen består av personer som 
er foreslått av ungdomsrådet, 
de lokale menighetene i 
bispedømmet og en felles 
nominasjonskomité, som har 
prioritert kandidatene. Vi 
representerer ingen organisasjon 
eller interessegruppe, og bidrar 
ikke til partidannelser innen kirken. 
Den enkelte kandidat presenterer 
selv de saker en spesielt vil arbeide 
for. Sammen vil vi arbeide for 
kirkens og lokalmenighetenes 
beste.

Håkon Kolstad 
Varhaug

f. 1996, Snekker, Holum
1

Gerd Ruth Rosland 
Nordstrand

f. 1959, tidl. nærings-
drivende, Holum2

Martin  
Birkedal

f. 1951, Adm. leder, 
Høvåg3

Inger Dalen  
Lia

f. 1945, Pensjonist, 
Skien7

Elisabeth Hyldmo 
Landsverk

f. 1954, Husmor,  
kunstner, Stathelle4

Markus  
Westermoen

f. 1975, Ingeniør,  
Kristiansand1

Gerd Vigdis  
Slettedal

f. 1951, Pensjonist, 
Øvrebø10

Lars Sæland  
Lauvhjell

f. 1950, Pensjonist, 
Søndeled7

Rolf Halvard  
Heimdal

f. 1951, Pensjonist, 
Stathelle4

Anna  
Kile

f. 1988, Jurist,  
Kristiansand5

Torun Heier  
Sødal

f. 1961, Lærer, 
Kristiansand2

Atle Olav  
Ljåstad

f. 1948, Pensjonist, 
Kragerø11

Sissel Annette 
Marthinsen

f. 1971, Lektor, Farsund
8

Simon  
Ellingsberg

f. 1984, Rektor, 
Hægeland5

Martin  
Ellingsen

f. 1993, Miljøarbeider, 
Vennesla6

Ståle  
Ryste

f. 1969, QA-Koordinator, 
Stathelle12

Shelly Byholt  
Rigby

f. 2001, Student, foto-
graf, Nedenes9

Silje Nilsen  
Østensen

f. 1997, Student,  
Seljord6

Bønnelista: 
Bønnelista vil videreføre den 
kristne tro og tradisjon som Den 
norske kirke har vært tuftet på 
siden reformasjonen. Bibel og 
bekjennelse skal være kirkens 
grunnlag. Den norske kirke skal 
være en del av Guds synlige kirke 
på jord, med medlemmer som har 
Jesus som Herre, og ha lokalstyrte 
menigheter med ledere som lar 
seg lede av Den hellige Ånd. Bli 
kjent med kandidatene på www.
bonnelista.no

Åpen folkekirke:
Åpen folkekirke stiller liste i 
Agder og Telemark for å åpne 
opp den lokale folkekirken for 
alle uavhengig av bakgrunn 
og seksuell orientering. Vi 
ønsker at Den norske kirke skal 
videreutvikles som en åpen 
og demokratisk folkekirke som 
fremmer menneskeverd og som 
motarbeider diskriminering. Vårt 
mål er å bygge en folkekirke som 
møter mennesker slik Jesus gjorde, 
og som løfter evangeliet i alle 
livets faser. Vi er ulike mennesker 
fra både Agder og Telemark med 
engasjement for vår kirke, vårt 
lokalsamfunn og for verden vi 
lever i.

Hallgeir Oskar  
Gjelsvik

f. 1953, Pensjonist, fysi-
oterapeut, Nedenes11

Ingrid Cecilie Engel 
Sødal

f. 1985, Psykolog,  
Kristiansand8

Torunn  
Tørå

f. 1945, Pensjonist, 
Nedenes5

Odin Adelsten  
Aunan Bohmann

f. 1985, Fylkessekretær, 
Skien4

Solveig Botnen  
Eide

f. 1956, Professor, 
Lillesand12

Sidsel Beate 
Kløverød

f. 1954, Pensjonist, 
Skien9

Odd-Inge Rønning 
Uleberg

f. 1967, Kommunikas-
jonsrådgiver, Vennesla6

Dag Øyulf  
Vige

f. 1951, Næringsdriv-
ende, Kristiansand13

Per Gunnar  
Disch

f. 1963, Førstelektor, 
Porsgrunn10

Solveig  
Nordkvist

f. 1943, Pensjonist, 
Nodeland7

Kai Steffen  
Østensen

f. 1994, Samf. planleg-
ger, student, Vanse1

Terje  
Damman

f. 1958, Fylkesordfører, 
Mandal2

Ingvild  
Sommerfelt

f. 1992, Sykepleier, 
student, Risør3

Naja Amanda Lynge 
Møretrø

f. 1996, Student,  
Kristiansand15

Bjørn Erik  
Høgseth

f. 1948, Pensjonist, 
lærer, Skien14

Turid Torland  
Håland

f. 1966, Regnskapskon-
sulent, Lyngdal3

Emilie Rolstad  
Bjørnholmen

f. 2001, Elev, Lillesand
13

Linda Elle  
Haraldsson

f. 1990, Sykepleier, 
Søgne8

Bergsvein Often 
Normann

f. 1938, Pensjonist, 
arkitekt, Grimstad9

Arild Breda  
Gulbrandsen

f. 1959, Selvst. nærings-
drivende, Søgne10
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f. 1959, Selvst. nærings-
drivende, Søgne10
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Slik går du frem når  
du skal stemme

Kirkevalget er to valg. Valg til 
menighetsråd og valg til bispe - 
dømmeråd og Kirkemøtet.

I alle valglokaler skal det være  
et sted der du i enerom og 
usett kan velge de stemme-
sedlene du vil ha og gjøre 
endringer. Dette kan for  
eksempel være et valg  
avlukke eller et eget rom.

Du må vise legitimasjon. 
Valgfunksjonæren krysser  
deg av i manntallet og 
stempler stemmesedlene. 

NB! Stemmesedlene  
må ha stempel for å bli  
godkjent. 

4Velg stemme sedlene du  
vil bruke, én per valg.  
Du kan stemme ved ett  
eller begge valg.

1

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene2
Brett stemmesedlene  
så ingen kan se hva du  
har stemt.

3 Legg stemmesedlene  
i valgurnen.5

I avlukket Hos valgfunksjonæren

Hva gjør kirkemøtet?

Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste 
organet i Den norske kirke. Her blir alle bispe-
dømmeråd samlet i en uke hvert år. Kirkemøtet 
bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
kommende perioden vil det bli viktige saker  
om kirkens organisering.

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styrings-
organet i kirken. Rådet tilsetter prester og er 
arbeidsgiver for disse og enkelte andre.  
Det arbeider for samordning av det kirkelige 
ar beidet i de mange menighetene i bispe-
dømmet. Medlemmene i bispedømmerådene 
utgjør Kirkemøtet.

Hva gjør soknerådet?

Arbeidet til menighetsrådet spenner over  
mange tema. Det kan være barne- og ungdoms - 
arbeid, juss og økonomiforvaltning, tilsettinger, 
gud stjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, 
musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og 
næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Ønsker du mer informasjon? 
se kirkevalget.no

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemme - 
r ett fra det året de fyller 15 år. Du må være 
døpt for å være medlem i Den norske kirke. 
Nesten 3,1 millioner mennesker har stemme-
rett ved Kirkevalget i 2019.

Når og hvor er det valg?

Kirkevalget blir avholdt 8. og 9. september 
2019, samtidig med kommunestyre-/ fylkes-
tingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale 
nær det offentlige valget. Du kan også for-
håndsstemme fra 10. august. Alle med stem-
merett får i august et valgkort i posten med 
informasjon om hvor og når de kan stemme.

Hvem kan du stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet 
og til bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandida-
tene blir valgt for en periode på fire år. Ved valg 
til menighetsråd er det de fleste steder bare en 
valgliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det 
i Agder og Telemark bispedømme tre lister å 
velge mellom.

Godt å vite om valget

Se hvem som stiller til valg i menigheten og bispedømmet på www.kirkevalget.no
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Knøttekor og knøttetreff. 3-6 år
Annenhver mandag kl. 17.30-18.15

Barneaktiviteter  
i Hellemyr kirke

           Bli med på noen av de flotte aktivitetene vi har i høst!  

Kjellergjengen. 1-4.klasse
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00

Barnekoret. 1.-7.klasse
Hver mandag kl. 18.00 – 19.00

Søndagsskolen
 

Under ordinære gudstjenester kl. 11.00-12.00.
Gullivergjengen (3 år - 8 år). Tårnagenter (3.-7.klasse).
Datoer i høst: 11. august, 8. september, 22. september, 3. november

 
  

           Følg med på datoer og endringer på hellemyrmenighet.no og på facebook.

Tweensklubb. 5.-7.klasse
Fredager kl. 17.30-19.00
Oppstart i september 


