
&Grim
Hellemyr
Årg. 54. nr.4 2019

JULEGLEDE
Jul i Solkollen barnehage

Ny rusleturbok fra Grim

Juleinnspilling i Hellemyr kirke
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JulesalmeAv Åsmund Olaf Undhjeim

Aktuelt

Til jorden kom du, Sønn av Himmelriket. Ditt fødested var ikke fyrsters hjem 
Maria la deg i ei dyrekrybbe. Og Gud lot gjetere og vismenn finne frem. 

Det var ei rose plantet i kong Davids by, det helligste vi kjenner her på Jord. 
Han skulle bli en Frelser for allverden Slik det står skrevet i Guds eget Ord.

Ja. Han er veien, sannheten og livet. I ham er salighet og hjertefred. I ham er 
lyset, det som aldri slukner, en glede som er gledens arnested.

Ha takk for gaven over alle julens gaver, Gud, og englesangens toner til din pris! 
Ha takk for kjærligheten som på  ny du tenner og troen på et frelses-paradis!

Strekk ut din arm, Gud Fader, så en verden, som ennå synes vaklende og lei 
kan kjenne håpets ild i liv og lemmer, og varmes av sin barnetro til deg!

La krybbens gave gjøre sjelen glad, og lys din julefred til barna og de store!
Hold rundt oss, Herre, så din godhet kjennes og blir på ny en del av englekoret!
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Temaet her er JULEGLEDE. Hva tenker du på når du hører det ordet? 

Her kommer en liten leseanvisning som kanskje kan sette deg på sporet:
• Tenker du på den blomsten som kalles Juleglede? Bla fram til side 25
• Tenker du julemusikk og konserter? Bla fram til side 14 og 15 
• Tenker du på å gå i kirka i jula? Bla fram til side 13 og 18
• Tenker du på en god bok å lese i sofaen ved juletreet? 
Bla fram til side 20 
• Tenker du tilbake på et flott jubilumsår i Grim kirke? 
Bla fram til side 8
• Tenker du på at julen også kan være en vanskelig høytid og en byrde? 
Bla fram til side 24
• Tenker du at det er fint med et slikt juleblad? Bla fram til siste side og send 
en vennlig tanke til våre sponsorer, som gjør det mulig for å oss på lage 
Menighetsnytt.
•Tenker du på kva du skal gjøre i 2020? 
Klipp ut kalenderen bakerst i bladet og gjør deg klar til januar!

I mellomtiden: god førjulstid, god jul, og godt 
nyttår, folkens! Og god lesning!
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Leder

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.kom-
mune.no

Gaver til menighetene 
Grim menighet:
Kontonr. 3000.07.70074

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

Forsidebilde: Istock bilde 
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 
februar 2020

Jon Olav Sørhaug
Redaktør



En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde lovet.
Hans begrunnelse var: «Man kan ikke både love og holde på én
gang.» Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i
forhold til de løfter vi selv har gitt, og de som andre har
gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom ord og handling.
Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: ”Intet er mer som
skrift i sand enn løfter om kjærlighet.» Det du skriver i
sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut.
Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må de
oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i
handlinger som viser at du er glad i et menneske.
Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i
manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved at
Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik på
latin: Factum est - fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud
adresse på jorden.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til
verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer fra gresk
og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus

skriver seg inn i vår verden, tegner han et bilde av hvordan
Gud er, med ord og ikke minst i konkret handling.
Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss.
Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn når
Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.
Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I
Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal bli
det Han er.» Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er
det som kalles å tro. Troen er en relasjon til Jesus. Johannes
skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot han, gav
han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»
Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om
kjærlighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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Av biskop Stein Reinertsen

Andakt

Løfter om 
kjærlighet!

Andakt
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Grim

Tradisjon tro er det også i år duket for julevandring i Grim kirke. 
Når barnehagene i sognet blir invitert er det alltid mye god 
respons, for julevandringen bringer frem adventstemning hos både 
store og små! Under vandringen får de som vil av barn og voksne 
utdelt roller med tilhørende kostyme underveis. Når alle har fått 
skrevet seg inn i manntall, bærer det like til Betlehem. Stjernen 
først, med de tre vise menn hakk i hel. Vandringen avsluttes med 
Et barn er født i Betlehem, etterfulgt av sangforslag fra de minste. 
Uten å røpe for mye er det en nisse på loven som er glad i grøt 
som blir sunget mye for de dagene. 

Også konfirmantene får gleden av opplegget, da dette fungerer som 
en juleavslutning for konfirmantundervisningen. Da avsluttes van-
dringen med pepperkake og kakao.

Julevandring

Bilder fra da konfirmantene var med på julevandringen i fjor.  

(foto Erland Grøtberg)
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Et barn er født 

Nødhjelpskonto for Øst-
Afrika: 5005.22.10035
Nødhjelpskonto for Syria: 1602.40.26535
Gavekonto: 1594.22.87248
Vipps: 2426
SMS med kodeord GAVE til 2426 (200,-).

Et barn er født i Betlehem. Et barn er født i Norge. 
Et barn er født i Etiopia. Uansett hvor vi er født, 
ønsker vi oss en trygg fremtid for oss selv og våre barn.

Gi en fremtid i julegave!

Jul, strålende jul
fredag 20. desember kl. 19.00

Trine Bariås-Kvitstein, Maria Tøndel Edvardsen, 
Marit Birkedal Aas, Ole Kelly Kvamme. 

Billetter: 150/50,-  -  Familie: 350,-



Av Svenn Anders SpikkelandEnquet Hva er dine beste minner fra 
ungdomstida i Grim   menighet?

Jorund Kristine Ingebretsen
-Jeg har mange gode minner. Først at jeg til 
imot Jesus i konfirmanttiden. Sangen i ung-
domskoret betydde også mye, der traff jeg jo 
drømmemannen, gitaristen Jon.  Fellesskapet 
og samholdet var også veldig viktig. Her fikk 
jeg venner for livet. I tillegg vil jeg nevne at 
det morsomme vi gjorde sammen – som å 
dra på turer og gå hjem til hverandre etter 
møtene på lørdagene.

Per Johnsen 
-Jeg husker spesielt det sosiale fellesskapet 
og rausheten vi opplevde fra prester og 
andre ansatte i kirka.  Jeg glemmer heller 
ikke alle turene vi dro på.  På Unge Voksne 
dro vi blant annet til Vormelid Gård. Husker 
at vi deltok på et søndagsmøte på det lokale 
bedehuset på Kylland. Det var en spesiell og 
fin opplevelse.

Ranveig Johannessen Lyngroth 
- Jeg husker spesielt nyttårsfeiringene vi hadde 
her i kirka. For meg og mange andre var nok 
denne kvelden årets høydepunkt. Ikke minst 
var underholdningen viktig – der fikk ikke 
hvem som helst fikk slippe til. Selv var jeg 
på audition der det skulle vurderes om vårt 
innslag holdt mål!  I tillegg vil jeg si at ung-
domssamlingene var preget av godt miljø og 
godt budskap. Det var ei fin tid. 

Merete Holvik Repstad
-Jeg har mange gode minner fra 
ungdomstida i Grim menighet. 
Husker alle de flotte turene vi 
dro på, lørdagskveldene der vi var 
samlet i underetasjene  - og ikke 
minst nyttårsfeiringene vi hadde 
her i kirka. Det var et stort og 
godt sosialt miljø som jeg satte 
stor pris på. 

Trond Homme
-Jeg har mange gode minner. For meg 
var ungdomstida i Grim menighet 
preget av godt kameratskap. Her fikk 
jeg mange venner og det var også her 
jeg tok et tydelig standpunkt om å bli 
en kristen. 

Øyvind Grimestad  
- Det var et vanskelig spørsmål. Ikke 
slik å forstå at jeg ikke har noen gode 
minner, men det er så vanskelig å 
velge. Hva tenker du?
-Jeg tenker ingenting akkurat nå…
-Skriv at det var et godt sosialt 
fellesskap her. Et trygt og godt sosialt 
fellesskap. 



Så satt vi der igjen, samme gjengen som gikk i ungdomsmiljøet 
i Grim kirke på 1980-tallet.  Selvfølgelig hadde alderen satt sine 
spor. Sånn er det å få lov til å leve. Men mye var som før. Åpning, 
tale, sang, mat og underholdning. Det ble en flott og god kombi-
nasjon av nyttårsaften og ungdomsmøte.  En god og salig bland-
ing altså. Omtrent slik det var i ungdomsmiljøet på den tiden.
 
Allerede i sommer begynte det å gå rykter om reunion-fest for 
de som gikk i GMU og Unge Voksne i Grim menighet på 1980 
tallet. Å takke ja til såkalte mimresamlinger er ikke alltid like 
enkelt. Det er så mange tanker som svirrer rundt i et gråsten-
ket topplokk. I teorien er det hyggelig å gjenoppfriske gamle 
bekjentskaper. På den andre siden frykter man at det er ingen 
å prate med, eller at man ikke kjenner folk igjen og at kvelden 
blir en sosial nedtur. Framme ved Grim kirke oppdager man at 
gjengen som pleide å røyke utenfor inngangspartiet er byttet ut 
en rød løper og en lysende portal.  Man øyner et håp og tenker 
at verden går sannelig framover. I enden av den røde løperen 
står Henning Grosaas med en varm velkomst og man er straks 
inni et inferno av klemmer og håndtrykk. Og se – man er ikke 
helt glemt, spesielt ikke når man presenterer seg. Og under over 
alle under – man husker igjen både ansikter og navn til flere av 
de man hilser på. 
  

Så bærer det opp til ungdomsmøte i menighetsalen. Du store 
tid: Husorkester, forsangere, miksepult, røykmaskin og mye an-
net som en ikke vet navnet på. Og med ett står Per Abildgaard 
der. Han som sammen med Ingrid Lund ledet Grim Ungdom-
skor med 120 medlemmer og venteliste på-80 tallet er levende 
tilbake som tydelig og dedikert dirigent. Det er korøvelse, 
folkens! Så gøy, tenker man og lurer på om det var i bass eller 
tenor man lette etter tonen. 

Etter pause og mat er vi på nytt samlet i menighetssalen. Nå 
er det nyttårsfest med underholdning, latter og leven. Sannelig 
får ikke ørevoksen også kjørt seg da menighetens eget band 
Information med storhetstid fra 84-88 mot slutten av kvelden 
gjenoppstår til full trøkk og bånn gnu – som det vel heter på 
fagspråket.  Du verden, dette var bra. Men kjødet krever sitt. Nå 
er det kaffe og kaker.

Og mens jeg skriver dette, tikker det inn meldinger på fjesboka 
med unison hyllest av festen. En magisk, flott og minnerik kveld 
og en stor takk til komiteen, leser jeg. Og jeg kan underskrive 
på alt. Ikke minst å få lov til enda en gang å synge de gode, gamle 
sangene som skapte samhold, glede og begeistring. Det må vel 
være godt over 30 år siden jeg sist sang Jesus is the answer for 
the world today. Håper det ikke blir 30 år til neste gang. 

 – en personlig beretning

Mimrefest
for Grim-ungdommene på 80-tallet



10 11

Kirkevalg

-Vi ønsker at barna skal oppleve en rolig og hyggelig førjulstid, 
sier Nancy Erklev, styrer i Solkollen barnehage på Hellemyr. 
-Men vi legger stor vekt på at julen har et kristent budskap. 
Barnehagen vår har et kristent verdifundament, og dermed har 
vi også et ekstra fokus på høytidene. Julen kommer øverst på 
den lista, forteller hun.
Solkollen barnehage har 140 barn fordelt på 7 avdelinger. -Hver 
mandag har hver avdeling samling med felles tema tilpasset 
aldersgruppene. Vi legger vekt på at jula er Jesus sin bursdag. 

Jul i Solkollen barnehage
Av Wenche Bariås

I Solkollen barnehage på Hellemyr nærmer julen 
seg. Her er julens budskap og tradisjoner i fokus.  
Barna opplever julehistorien gjennom samlinger, de 
deltar i julevandring i kirka og de lager julepynt.

«Juletreet» av pinner 
er klart til å pyntes.

Samlingene er sentrert om juleevangeliet slik at barna blir kjent 
med historien omkring Jesu fødsel og hvorfor Gud sendte Jesus 
til jorda. Julekrybba tas frem og fylles med figurer etter hvert 
som historien blir fortalt. Og hvert år blir vi også invitert opp 
til kirken og får bli med på julevandring der.

Hellemyr



10 11

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

Her henger juleposer klare til å fylles.

Hellemyr

GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no
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De som synger  
–voksenkor i Grim kirke

For fem år siden starta De som synger sine øvelser annenhver 
onsdag i Grim kirke. Allsidighet er hovedstikkord for hvem og 
hva vi er, nærmere 40 sangere i alderen tjue til noenogsøtti. 
Vi har medlemmer fra hele storkommunen vår, men flertallet 
tilhører Grim. Vi synger salmer, viser, populærmusikk, klassisk og 
køntri i løpet av en konsert, og vi får gode tilbakemeldinger på 
våre opptredener.

I desember har vi mange oppdrag, vi skal synge på julemark-
edet på Grimsvollen 8.12, ha vår egen julekonsert i Grim kirke 
11.12. og synge på Vi synger og spiller julen inn 15.12. Koret 
synger også på flere gudstjenester i løpet av året i tillegg til 
høstkonsert, julekonsert og vårkonsert. Det er en livlig gjeng 
som øver og er sammen, og lydnivået er høyt når kaffepausen 

er i gang og alle skal rekke å snakke mest mulig med hveran-
dre.

Julekonserten vår er i år sammen med bratsjist i KSO, Kjell 
Åge Stoveland. Organisten vår, Gillian Wilder er som alltid 
med, og dirigent Solveig Waage tar fram fløyta. I tillegg har vi 
solister fra egne rekker, og det er allsang på kjente julesanger. 
Det er en rolig høytidsstemning på våre julekonserter, og på 
de siste konsertene våre har vi hatt nærmere 200 publikum-
mere. Nå ønsker vi oss fullsatt kirke,- og vi ønsker derfor alle 
hjertelig velkomne i Grim kirke kl 19 den 11. desember. Det 
er gratis inngang (med mulighet for å Vippse en slant til oss til 
noter og andre utgifter vi har) og så er det Lussekattmåltid i 
menighetssalen etter konserten. Velkommen!

Grim

Av Solveig Waage
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Årets 
høydepunkt!
Nå nærmer det seg jul, og både stall og englekostymer hentes snart opp 
fra et av kirkens mange lagerrom i kjelleren. Det tradisjonsrike julespillet i 
Grim kirke er et av høydepunktene i kirkeåret, skal vi tro Steffen Kateket, 
som i år er med for tredje gang.

Det er stort sett barn og ungdom som har rollene i spillet. Gjennom 
drama, sang, dans og musikk formidles en av de mest utrolige fortellingene 
i historien. Balansen mellom alvor og humor er noe av nøkkelen til å få 
et slik spill til å fungere optimalt. Når det er en så kjent fortelling hjelper 
det på dramaturgisk å ha noen gøye, uve ntede effekter sømløst sydd inn. 
Julestemningen er vanskelig å unngå når alle reiser seg og stemmer i på 
siste salme etter at Maria har født frelseren, og lagt ham i en krybbe med 
strå. 

Tlf: 24 03 48 00

Rådhusgaten 5, Kristiansand
tlf: 38 09 28 02 - www.barbereren.no
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5. og 6. juni  ble det spilt inn jule-CD i Hellemyr kirke. 
Det var Trine Bariås-Kvitstein som fikk låne kirken til 
formålet sammen med sine tre nære musikervenner 
Marit Birkedal Aas, Maria Tøndel Edvardsen og Ole 
Kelly Kvamme. Disse fire har holdt julekonserter  
sammen i et par år, og vil gjenta det samme 
20. desember i Hellemyr kirke. 

–Vi hadde lyst å lage en CD med sangene vi har utviklet egne 
arrangementer til og som vi er veldig glade i. Da vi fikk sjansen til 
å gjøre det med Bjørn Ole Rasch som produsent sammen med 
tekniker Roald Råsberg, var jeg aldri i tvil om hvor det skulle skje, 
forteller Trine.

Hun kjenner kirkerommet godt og har opplevd det som en kirke 
med fantastisk klang. –Dette er min kirke, så det er både nært 

og vakkert å være her, sier hun. De andre nikker og er helt enige. 
Marit som er pianist, både utøvende og pedagog, fikk spille på et 
meget godt instrument, helt nystemt for anledningen. 
 –Det var helt supert klangmessig i dette rommet, smiler hun 
godt fornøyd. Og Maria som spiller fløyte hadde også bare 
godord å si om klangen.

Sammen med Ole Kelly, på bass, gikk innspillingen radig unna. 
Det var live-opptak, ca fem opptak på hver sang, og så ble det 
beste «taket» valgt ut, uten noe klipping. Første dag rakk de å 
spille inn 5 forberedte sanger. Da mente Bjørn Ole at det bare 
var å øve videre til neste dag for å ta opp flere. De hadde satt av 
to dager til opptak. –Vi hadde en fin prosess, forteller de. -En så 
dyktig produsent som Bjørn Ole kunne gi oss mange tips mel-
lom opptakene som handlet om presisjon, samklang, dynamikk og 
tekstuttale. 

Jule-CD spilt inn i Hellemyr kirke
Av Wenche Bariås
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Folk

Av Wenche Bariås

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  *Jule-CD spilt inn i Hellemyr kirke

-Vi hadde det skikkelig gøy underveis, sier jentene begeistret etterpå. 
–God humor og felles måltid skaper hygge. Og så hadde vi også noen 
episoder. Først var det et vifteanlegg som plutselig startet opp; held-
igvis rett etter et opptak var ferdig. Men vi styrte litt og måtte tilkalle 
hjelp for å slå det av. En stund etterpå hørte vi naboen gå i gang med 
motorsaga, og vi måtte skynde oss ut og be ham pent om å vente 
med jobbinga si. Den andre dagen, da vi akkurat var ferdige med 
Glade jul, engler daler ned i skjul, så kom det et skikkelig lynglimt 
etterfulgt av et buldrende tordenskrall vi ikke kunne gjøre noe med. 
Et helt magisk øyeblikk!

Bjørn Ole Rasch har gjort mange innspillinger med sangere og 
musikere i ulike kirker, bl.a. med Sondre Bratland. For ham er 
utfordringen først og fremst klangen og atmosfæren i kirkerommet. –
Jeg hadde ikke vært i Hellemyr kirke før, og det ble virkelig en positiv 
opplevelse, forteller han. –Jeg opplevde en sterk estetisk og vakker 
atmosfære her, og kirken har en fantastisk fin klang, Det ble rett og 
slett litt magisk, sier han.  –Flygelet var nystemt og helt perfekt. Og så 
fikk jeg jobbe med tre musikere og en sanger som var ekstremt godt 
forberedte og samspilte.  Vi rakk dobbelt så mye som beregnet på 
forhånd, og vi opplevde mange flotte øyeblikk.

Hele gjengen takker Hellemyr kirkes ansatte for stor velvilje og 
god tilrettelegging. Det er sannsynligvis første gang en fullstendig 
CD-innspilling er gjort i kirken. Det har vært en flott opplevelse for 
både musikere og produsenter og et fint minne fra Hellemyr kirke.

Av Wenche Bariås
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Følg oss på FACEBOOK - Grimkirke.  
For mer utfyllende oversikt følg med på kalenderen på www.grimkirke.no
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Søndag 08.12.2019 kl.11.00
Gudstjeneste ved vikar, dåp.

Søndag 15.12.2019 kl.11.00
Vi synger julen inn. Agder Brass og Koret «D
e som synger» Håndverkernes sangforening deltar. 
Offer til menighetens arbeid.
kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 22.12.2019 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Julaften 24.12.2019 kl.14.30
Familiegudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten,
offer delt mellom Kirkens Nødhjelp og 
menighetens arbeid. 

Julaften 24.12.2019 kl.16.00
Gudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten. Sang ved Live 
og Marie Haugejorden Schau, Marin Stallemo Bakke,
offer delt mellom Kirkens Nødhjelp og menighetens 
arbeid. 

1. juledag 29.09.2019 kl.11.00
Høytidsgudstjeneste ved Hilde Gunn Sletten, 
nattverd, fiolin ved Marin Stallemo Bakke, gang 
rundt juletreet etter gudstjenesten, kirkebil. 

Søndag 05.01.2020 kl.11.00
Innsettelsesgudstjeneste av ny sokneprest Odd 
Bjarne Ellefsen ved domprost Fred Henry Berg, 
nattverd, offer til menighetens arbeid, kirkekaffe, 
kirkebil.

Søndag 12.01.2020 kl.11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, 
offer, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 19.01.2020 kl.11.00
Kveldsgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, 
offer, kirk

Søndag 26.01.2020 kl.11.00
Gudstjeneste ved Barne Sveinall, nattverd, offer, 

kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 02.02.2020kl.11.00
Familiegudstjeneste/tårnagenthelg ved 
Odd Bjarne Ellefsen, offer, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 09.02.2020 kl.11.00
Søndag 09.02.2020 kl. 11.00
Gudstjeneste/diakonisøndag ved 
Odd Bjarne Ellefsen og Marianne 
Gilje Løining, nattverd, offer, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 16.02.2020 kl.11.00
Det er ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Søndag 23.02.2020 kl.11.00
Familiegudstjeneste/karneval ved 
Odd Bjarne Ellefsen, kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 01.03.2020 kl.11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer, 
kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 08.03.2020 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Bjarne Sveinall, nattverd, offer, 
kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 15.03.2020 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse, nattverd, offer, 
kirkekaffe, kirkebil.

Søndag 22.03.2020 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer, 
kirkekaffe, kirkebil.
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Trenger du kirkebil til gudstjenesten?  
Ring mellom kl. 10:00 – 10:10  

NYTT TELEFONNUMMER :
90 89 72 12

1716

Døde
23.06
28.06 
02.07
16.07
27.07
08.08
09.08
20.08
26.08
26.08.
27.08
01.09
04.09
10.09
01.10

Døpte
23.06 
10.08
18.08
25.08
01.09
01.09
15.09
29.09
29.09
29.09

Eivind Grundetjern
Iben Engeseth-Kroglund
Thea Cecilia Torvund
Sunniva Klungreseth Skomedal
Hennie Bekke Torjesen
Jakob Engedal Stedjan
Hedda Emilie Holtan Hitland
Gabriel Blix Salvesen
Eskil Heddeland Martens
Alma Fjeldvig Haugland

Offer
09.06
16.06
23.06 
14.07
18.08 
25.08
01.09
08.09
15.09
22.09
29.09
13.10
20.10
27.10

Menighetens arbeid
Menighetens barnearbeid
Menighetens arbeid
Menighetens misjonsprosjekt
Kirkens ungdomsprosjekt
Menighetens barnearbeid
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetens ungdomsarbeid
Menighetens barnearbeid
Menighetens misjonsprosjekt
Menighetens arbeid
Menighetens arbeid
Menighetens barnearbeid
Kirkens ungdomsprosjekt, 

kr.   2.140
kr.   5.567
kr.   2.539
kr.   2.905 
kr.   1.311
kr.   3.180,
kr.   3.321  
kr.   4.232
kr.   2.810
kr.    2.532 
kr.   2.821
kr.   9.394          
kr.   3.950
kr.   2.340

Gunnar Iversen
Randi Vestøl
Violet Eilevstad
Per Atle Steffensen
Gerd Sofie Heldahl
Oddvar Rosen
Marie Vilhelmine Trondsen
Elna Høiklev Larsen
Rolf Laudal
Tor Willy Strand
Halvor Bjerva
Kirsten Elsie Mathisen
Kjell Drivdal
Kirsten Nodeland
Bjørn Leon Olesen



19

Menighetskalender Hellemyr Kirke
Gudstjenester

18

M
en

ig
he

ts
ka

le
nd

er
 H

el
le

m
yr

 

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 15.12.19 kl.19.00
Lysmesse v/S.B.Kruse og konfirmantene. 
Ten Sing - Offer til KFUM-KFUK

Julaften 24.12.19 kl.14.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse. 
Hellemyr barnekor - Offer til Kirkens Nødhjelp. 
Ofring til Misjonsprosjektet Brave Heart.

Julaften 24.12.19 kl.16.00
Høytidsgudstjeneste v/S.B.Kruse 
Ten Sing, Marte Bredal Solheim, Kristoffer Ribe. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 

Søndag 29.12.19 kl.11.00
Familiegudstjeneste og Juletrefest 
v/S.B.Kruse - Offer til menighetens arbeid.

Søndag 12.01.20 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse

Søndag 26.01.20 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse

Søndag 9.02.20 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse 
Knøttekoret - Utdeling av 6 års bok. 

Søndag 23.02.20 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse

Søndag 8.03.20 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse

Søndag 22.03.20 kl.11.00
Familiegudstjeneste v/S.B.Kruse

Søndag 29.03.20 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse og Konfirmantene

Døpte
18.08
25.08

01.09
15.09
06.10
20.10
17.11

Thea Cecilia Torvund (Grim kirke) 
Tobias Follerås
Nikolai Austerheim 
Jakob Engedal Stedajn (Grim kirke) 
Hedda-Emilie Stormoen Hitland 
Iben Vium Høie (Askim kirke) 
Hennie Nogra Bergin 
Sander Muymo-Vigsnes 
Oliver Ulvedal

Offer
11.08 
25.08
01.09
08.09
22.09
06.10
20.10
03.11
17.11

Menighetens arbeid               kr.1.650 
Menighetens trosopplæring     kr.3.806 
Brave Heart                         kr.1.216 
Kirkens Bymisjon                  kr.2.055 
Kirkens Ungdomsprosjekt       kr.3.809 
Kirkens SOS                         kr.1.600 
Menighetens trosopplæring      kr.5.926  
Brave Heart                          kr.2.711 
Menighetens trosopplæring      kr.3.523 
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Menighetens arbeid               kr.1.650 
Menighetens trosopplæring     kr.3.806 
Brave Heart                         kr.1.216 
Kirkens Bymisjon                  kr.2.055 
Kirkens Ungdomsprosjekt       kr.3.809 
Kirkens SOS                         kr.1.600 
Menighetens trosopplæring      kr.5.926  
Brave Heart                          kr.2.711 
Menighetens trosopplæring      kr.3.523 

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:

• 23. januar
• 30. januar

Babysang
på Hellemyr vinteren 2020

• 27. februar
• 5. mars

• 12. mars
• 19. mars

Sted:  Hellemyr kirke, kjeller. ( Uke 8 vinterferie)

Pris kr 400,-  Dette inkluderer kursmateriell og lunsj. 
Påmelding innen 10. januar til Torunn: 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 vi ser dere!
Mvh. Torunn B. Brådland,  trosopplærer i Hellemyr kirke. 

• 6. februar
• 13. februar

i Hellemyr kirke 8. og 9. februar 2020.

Lørdag 8. februar kl 12.00 – ca 14.00:
Samling i kirkerommet

Konkurranser og lageaktiviteter.
Noe å bite i.

Ta med  Kr 40- pr. barn. til mat og materiell

Søndag 9. februar  kl 11.00:
Gudstjeneste for store og små

Utdeling av 6-årsbok.

Kaker, saft og kaffe etter gudstjenesten.

Ingen påmelding. Vel kommen!
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Grim

Nå er den klar ; den første rusleturboka fra Grim! Fredag 
15.november ble den presentert på Kristiansand  
folkebibliotek med ca 200 mer eller mindre lysluggete 
personer i salen.

Forfatterne Inger Johanne og Knut Mæsel har gjort et enormt 
nybrottsarbeid sammen med Henrik Munksgaard. Grim er nem-
lig et nokså uskrevet kapittel i byens historie. Det fantes ingen 
samlet skriftlig fremstilling som de kjente til. Forfatterne har 
gravd fram og samlet stoff fra gamle dokumenter, aviser, tidsskrift, 
og ikke minst har de snakket med en rekke mennesker som har 
god husk og som har brakt inn historier fra egen familie. Slik 
forfatterne ser det, kan det bli både 3 og 4 bøker. De er allerede 
i gang med nr.2.

Det opprinnelige Grim-navnet får oppmerksomhet. Hvor 
stammer det fra? Og hvor lå gården Grim? De ender opp på 
Grimsvollen, men vet ikke helt nøyaktig hvor. Elva Groa som 
lå i området og flømmet over både vår og høst, ble knyttet til 
gårdsnavnet. Og endringer fra Groheim til Grøm og Grømp ble 
til slutt Grim. Området var bebodd av rike gårdbrukere før byen 
ble grunnlagt og etter hvert delt opp mellom flere.

Geografisk er det blitt en god rusletur fra sted til sted og ikke 
bare sentrert på en del av Grimsområdet. Her rusler de inn på 
Enrum og skildrer hvordan området ble bygd opp som et lite 

samfunn tidlig på 1900-tallet. Gater med fortau og innlagt klos-
ett og bad var noe helt nytt på den tiden. Rusleturen går videre 
til Artillerivollen hvor vi får møte beboere som forteller fra 

oppveksten, og vi får lese om sterke erindringer fra krigens dager. 

Videre får vi innblikk i historien om hvordan Dueknipen ble et 
nytt boligområde etter krigen. Tyskerne hadde bygd opp 3 luft-
vernstillinger, og området var en stor bergknaus med skytestill-
inger og bunkerser. Her, opp de bratte bakkene, ville jernbanear-
beidere bygge sine hjem, men fikk nei fra kommunen. De ga seg 

Rusleturboka  
fra Grim er klar!

Av Wenche Bariås
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Grim

urs or nye ri i ige o des ere ganger i ret

Mange opplever stress og bekymringer i hverdagen.
Som frivillig familiekontakt tilbyr du støtte, vennskap og 
avlastning til foreldrene, til beste for barna. Å få besøk av 
en frivillig en gang i uken, gir familien overskudd og glede.

www.home-start-norge.no www.frelsesarmeen.no

nsker du er in or as on
Hilde Lam, tlf.: 456 02 663
hilde.lam@frelsesarmeen.no

Vil du hjelpe en småbarnsfamilie?

ikke, og etter mye mas fikk de til slutt lov. Husene ble bygd etter 
samme modell, og de måtte ha hybel, for det var bolignød i byen. 
Alt materiell ble fraktet opp på enkelt vis. Og jord fantes ikke 
i denne steinrøysa. Men det fant de løsning på: Et jorde skulle 
graves opp på Gimlemoen! 

Boka har en rekke skildringer og historier; fra sjøkanten, langs 
bekken, på idrettsplassen Idda, fra bolighus, veistubber, om per-
soner, steder og opplevelser fortalt av en rekke personer. Det 
er nesten 300 sider historie, og proppfull av bilder. Her har vi en 
unik mulighet til å lære en masse interessant om bydelen vi er en 
del av. Og det nærmer seg jo jul!

Boka kan kjøpes på Grim kolonial eller bestilles på nett og 
hentes der. Den er også til salgs i bokhandlene i byen.



Blomsteroppsatser, pæresyltetøy, urtesalt, brødkurver, lyslyk-
ter, julestjerner, havrekjeks og bilder – dette er hva kreativ 
jentegruppe har laget denne høsten. 8 onsdager etter skolen 
har 17 jenter i 5-7 klasse kommet på kirka og fått utfoldet 
seg på det kreative. Vi starter med nistespising og går deret-
ter løs på  
lageaktiviteter. Pause må vi også ha – da har vi en liten 
andakt/ samtale – vi har snakket om/undret oss over hvorfor 
er jeg skapt? Hva er Guds plan for mitt liv? Hva vil det si å 
være en kristen?  Store spørsmål, men viktige spørsmål.
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GRAVSTEIN

Tlf: 38 02 33 82 – Grim Torv 2 – Kristiansand
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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
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Min salme

I Grim kirke er det tradisjon mot slutten av 1.juledagsgudstjenesten, å gå rundt juletreet og alteret samtidig, og synge 
noen av de gode julesangene. Det gir meg en spesiell følelse av tilhørighet, når vi feirer den viktigste juledagen sammen - 
både vi som hører til her, hele den verdensvide kirke, og dem som er på den andre siden av alterringen. 

En jul var spesielt vond og trist i vår familie. Det året var 1. juledagsgudstjenesten i Grim som balsam for sjelen. Ikke på 
grunn av forkynnelsen, men fordi vi i min menighet holdt hverandre i hendene og sang om ham som har bragt himmelen 
ned til jorden, og lys inn i vårt mørke. For meg er det den ekte julegleden, den som er til stede – tross alt!

Min salme

Av Mette B. Stoveland

Min farmor lærte meg å bli glad i den ekte julen. Hun hadde god 
tid til å fortelle, og det mest spennende hun fortalte om julen, 
var det som kom fra bibelhistorien. Hun gjorde det både 
eventyrlig og underlig, men poengterte at det var helt sant! 
Farmor hjalp meg å forstå at Guds himmel kom til jorden da 
Jesus ble født, og alltid siden har det vært et nært forhold 
mellom himmelen og mennesker på jorda. Sånn var det 
enten vi hadde det vondt eller godt – eller midt imellom.

Farmor var også veldig glad i julesangene. På juletreet hennes 
hang det små hefter med julesanger, som hjelp til å synge alle 
vers mens vi gikk rundt treet, for da fikk vi med helheten og alle 
de viktige detaljene. Når jeg skal plukke ut en julesalme velger 
jeg en av Svein Ellingsen. Den er så ny at farmor aldri fikk høre 
den, men likevel formidler noe av det hun sto for. 

Den står i NOS nr.65.

Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små. 
Din fødsel er et under vi aldri kan forstå. 
Men i et evig lovsangskor forenes alle slekter. 
Vi ser deg, barn, og tror!

Vår byrde vil du bære og ta vår tyngste vakt. 
Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt.
Vi åpner oss for gledens ord! Vi ser deg, barn 
og hører Guds hjerteslag på jord. 

Ditt komme, Herre Jesus, forvandler jordens natt 
og bringer lys til mange som føler seg forlatt. 
Hjelp oss å gå i dine spor! 
La verden se din godhet igjennom dem som tror!
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kommentar

Oppe langs Otra, der adressen idag er Strandveien, får jeg nærkon-
takt med begonia cheimantha, eller Juleglede, som vi kaller planten 
idag. Jeg er 14 år og så heldig å ha både sommer- og julejobb i 
gartneriet hos Arne og Eldbjørg Pettersen.

Etter skolen drar jeg dit og drivhuset er fullt av de flotteste 
julegledeplanter. 

Men de har en feil, de rødbrune steinpottene er begrodd med 
grønn mose. Utenfor huset er en vannkran og der står jeg, 
frostrøyken stiger opp fra Otra, og jeg holder blomsterpotter 
inn i den iskalde strålen og skrubber løs med en børste på det 
grønne belegget, før jeg setter rene potter i kassa og henter ny 
kasse, og fortsetter i noen timer... Må inn i fyrrommet for å få 
varmen i meg, litt mat, og så ut igjen for ny skrubbejobb under 
iskaldt vann igjen. Men pytt, er ung og glad for lommepenger.

Lørdagen er jeg på Torvet ikledd ull og min bestefars skinnstøv-
ler fylt med avispapir for å holde på varmen. Det er kasser med 
kristorn og enorme mengder med de flotteste, - og reneste, 
julebegoniaplanter. Det begynner å snø litt, men fargene sprer 
juleglede, varme og gode minner hos folk flest, så plantene 
innepakket i aviser forsvinner opp i teier og vesker; - opplev-
elsene av jul skinner i ansiktene og gleden spres rundt i de sør-
landske hjem.

Dette var i 1960, men visste du at det var den franske botan-
ikeren Charles Plumier som oppdaget begoniaen, julegleden, 
på en av sine reiser til Vest-India en gang på 1700-tallet. Han 
oppkalte planten etter en annen franskmann, Michel Begon,  
som da var guvernør på Santo Domingo.

Så mange år har denne vakre planten spredd glede inn i  
julen og hjertet hos mennesker helt fra Vestindia og opp
til Kristiansand.

Av Elfie Dørum

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

- et fritidstilbud i 
Hellemyr kirke for 

ungdom i hele 
distriktet – uansett 

funksjonsnivå!

Datoer:
22. januar - Oppstartsfest
5. februar - Karneval
19. februar - Vinterferie (ikke Alf)
4. mars - Filmkveld
18. mars - Vanlig Alf
1. april - Bowling
15. april - Sangkveld
29. april - Quiz
13. mai - Besøk til Iveland m/pizza
27. mai - Vanlig Alf
10. juni - Sommeravslutning

Spørsmål?
Ta kontakt med Marianne: 99150933

Barneklubben
Barneklubben i Grim er et åpent aktivitetstilbud for alle som går i 
2. – 7.klasse annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl.18.00 – 19.00. 
Vi samles ikjelleren i kirka og finner på mye gøy!

Datoer for våren er:
29.januar, 12.februar, 26.februar, 11.mars,  25.mars, 22.april og  6.mai

Hjelp! 
1.- 2.februar er det klart for Tårnagent helg i Grim kirke! 
Grim kirke og Domkirken menighet kaller inn gamle og nye agenter til 
å løse nye gåter og mysterier.  Tårnagent helg er for  alle 8 og 9 åringer.  
Hold av helgen og bli med! 

Søndag 23.februar kl.11.00 
er det Karnevalgudstjeneste i Grim kirke.
 Ta på deg et gøy kostyme (eller kle deg 
ut som en kirkegjenger) og bli med!
 Etter gudstjenesten blir det ulike lage-
aktiviteter og  ansiktsmaling  i kjelleren!

Januar Februar Mars April Mai Juni
1 Ons  Nyttårsdag UKE 1 1 Lør 1 Søn 1 Ons 1 Fre                   1. mai     1 Man 2.pinsedag UKE 23
2 Tor 2 Søn 2 Man UKE 10 2 Tor 2 Lør 2 Tir

3 Fre 3 Man UKE 6 3 Tir 3 Fre 3 Søn 3 Ons

4 Lør 4 Tir 4 Ons 4 Lør 4 Man UKE 19 4 Tor

5 Søn 5 Ons 5 Tor 5 Søn           Palmesøndag 5 Tir 5 Fre

6 Man UKE 2 6 Tor 6 Fre 6 Man UKE 15 6 Ons 6 Lør

7 Tir 7 Fre 7 Lør 7 Tir 7 Tor 7 Søn

8 Ons 8 Lør 8 Søn 8 Ons 8 Fre 8 Man UKE 24

9 Tor 9 Søn 9 Man UKE 11 9 Tor Skjærtorsdag 9 Lør 9 Tir

10 Fre 10 Man UKE 7 10 Tir 10 Fre Langfredag 10 Søn  10 Ons

11 Lør 11 Tir 11 Ons 11 Lør 11 Man         UKE 20 11 Tor

12 Søn 12 Ons 12 Tor 12 Søn 1. påskedag 12 Tir 12 Fre

13 Man UKE 3 13 Tor 13 Fre 13 Man 2. påskedag UKE 16 13 Ons                     13 Lør

14 Tir 14 Fre 14 Lør 14 Tir 14 Tor 14 Søn

15 Ons 15 Lør 15 Søn 15 Ons 15 Fre 15 Man UKE 25

16 Tor 16 Søn 16 Man UKE 12 16 Tor 16 Lør 16 Tir

17 Fre 17 Man UKE 8 17 Tir 17 Fre 17 Søn      Grunnlovsdagen 17 Ons

18 Lør 18 Tir 18 Ons 18 Lør 18 Man         UKE 21 18 Tor

19 Søn 19 Ons 19 Tor 19 Søn 19 Tir 19 Fre

20 Man UKE 4 20 Tor 20 Fre 20 Man UKE 17 20 Ons                 20 Lør

21 Tir 21 Fre 21 Lør 21 Tir 21 Tor   Kristi himmelfartsdag 21 Søn

22 Ons 22 Lør 22 Søn 22 Ons  22 Fre 22 Man UKE 26

23 Tor 23 Søn 23 Man UKE 13 23 Tor 23 Lør 23 Tir

24 Fre 24 Man UKE 9 24 Tir 24 Fre 24 Søn              24 Ons

25 Lør 25 Tir 25 Ons 25 Lør 25 Man UKE 22 25 Tor

26 Søn 26 Ons 26 Tor 26 Søn 26 Tir 26 Fre

27 Man UKE 5 27 Tor 27 Fre 27 Man UKE 18 27 Ons 27 Lør

28 Tir 28 Fre 28 Lør 28 Tir 28 Tor 28 Søn

29 Ons 29 Lør 29 Søn 29 Ons 29 Fre 29 Man UKE 27

30 Tor 30 Man UKE 14 30 Tor 30 Lør  30 Tir

31 Fre 31 Tir 31 Søn 1. pinsedag
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Januar Februar Mars April Mai Juni
1 Ons  Nyttårsdag UKE 1 1 Lør 1 Søn 1 Ons 1 Fre                   1. mai     1 Man 2.pinsedag UKE 23
2 Tor 2 Søn 2 Man UKE 10 2 Tor 2 Lør 2 Tir

3 Fre 3 Man UKE 6 3 Tir 3 Fre 3 Søn 3 Ons

4 Lør 4 Tir 4 Ons 4 Lør 4 Man UKE 19 4 Tor

5 Søn 5 Ons 5 Tor 5 Søn           Palmesøndag 5 Tir 5 Fre

6 Man UKE 2 6 Tor 6 Fre 6 Man UKE 15 6 Ons 6 Lør

7 Tir 7 Fre 7 Lør 7 Tir 7 Tor 7 Søn

8 Ons 8 Lør 8 Søn 8 Ons 8 Fre 8 Man UKE 24

9 Tor 9 Søn 9 Man UKE 11 9 Tor Skjærtorsdag 9 Lør 9 Tir

10 Fre 10 Man UKE 7 10 Tir 10 Fre Langfredag 10 Søn  10 Ons

11 Lør 11 Tir 11 Ons 11 Lør 11 Man         UKE 20 11 Tor

12 Søn 12 Ons 12 Tor 12 Søn 1. påskedag 12 Tir 12 Fre

13 Man UKE 3 13 Tor 13 Fre 13 Man 2. påskedag UKE 16 13 Ons                     13 Lør

14 Tir 14 Fre 14 Lør 14 Tir 14 Tor 14 Søn

15 Ons 15 Lør 15 Søn 15 Ons 15 Fre 15 Man UKE 25

16 Tor 16 Søn 16 Man UKE 12 16 Tor 16 Lør 16 Tir

17 Fre 17 Man UKE 8 17 Tir 17 Fre 17 Søn      Grunnlovsdagen 17 Ons

18 Lør 18 Tir 18 Ons 18 Lør 18 Man         UKE 21 18 Tor

19 Søn 19 Ons 19 Tor 19 Søn 19 Tir 19 Fre

20 Man UKE 4 20 Tor 20 Fre 20 Man UKE 17 20 Ons                 20 Lør

21 Tir 21 Fre 21 Lør 21 Tir 21 Tor   Kristi himmelfartsdag 21 Søn

22 Ons 22 Lør 22 Søn 22 Ons  22 Fre 22 Man UKE 26

23 Tor 23 Søn 23 Man UKE 13 23 Tor 23 Lør 23 Tir

24 Fre 24 Man UKE 9 24 Tir 24 Fre 24 Søn              24 Ons

25 Lør 25 Tir 25 Ons 25 Lør 25 Man UKE 22 25 Tor

26 Søn 26 Ons 26 Tor 26 Søn 26 Tir 26 Fre

27 Man UKE 5 27 Tor 27 Fre 27 Man UKE 18 27 Ons 27 Lør

28 Tir 28 Fre 28 Lør 28 Tir 28 Tor 28 Søn

29 Ons 29 Lør 29 Søn 29 Ons 29 Fre 29 Man UKE 27

30 Tor 30 Man UKE 14 30 Tor 30 Lør  30 Tir

31 Fre 31 Tir 31 Søn 1. pinsedag

&Grim
Hellemyr

GRIM
”FRIHET TIL Å VELGE”

Åpningstider:
08.00-22.00 (20)

Døgntelefon: 38 17 74 50

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Årskalenderen 2020

www.grimkirke.no  -  www.hellemyrmenighet.no

DESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT

www.synkronmedia.noDESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT

www.synkronmedia.no

TINNHEIA BIL as

EU-KONTROLL - SERVICE - REPERASJON

38 01 58 80
janinge@tinnheiabil.no



Juli August September Oktober November Desember
1 Ons 1 Lør 1 Tir 1 Tor 1 Søn 1 Tir
2 Tor 2 Søn 2 Ons 2 Fre 2 Man UKE 45 2 Ons

3 Fre 3 Man 3 Tor 3 Lør 3 Tir 3 Tor

4 Lør 4 Tir 4 Fre 4 Søn 4 Ons 4 Fre

5 Søn 5 Ons UKE 32 5 Lør 5 Man UKE 41 5 Tor 5 Lør

6 Man UKE 28 6 Tor 6 Søn 6 Tir 6 Fre 6 Søn

7 Tir 7 Fre 7 Man UKE 37 7 Ons 7 Lør 7 Man UKE 50

8 Ons 8 Lør 8 Tir 8 Tor 8 Søn 8 Tir

9 Tor 9 Søn 9 Ons 9 Fre 9 Man UKE 46 9 Ons

10 Fre 10 Man 10 Tor 10 Lør 10 Tir 10 Tor

11 Lør 11 Tir 11 Fre 11 Søn 11 Ons 11 Fre

12 Søn 12 Ons UKE 33 12 Lør 12 Man UKE  42 12 Tor 12 Lør

13 Man UKE 29 13 Tor 13 Søn 13 Tir 13 Fre 13 Søn

14 Tir 14 Fre 14 Man UKE 38 14 Ons 14 Lør 14 Man UKE 51

15 Ons 15 Lør 15 Tir 15 Tor 15 Søn 15 Tir

16 Tor 16 Søn 16 Ons 16 Fre 16 Man UKE 47 16 Ons

17 Fre 17 Man 17 Tor 17 Lør 17 Tir 17 Tor

18 Lør 18 Tir 18 Fre 18 Søn 18 Ons 18 Fre

19 Søn 19 Ons UKE  34 19 Lør 19 Man UKE 43 19 Tor 19 Lør

20 Man UKE 30 20 Tor 20 Søn 20 Tir 20 Fre 20 Søn

21 Tir 21 Fre 21 Man UKE 39 21 Ons 21 Lør 21 Man UKE 52

22 Ons 22 Lør 22 Tir 22 Tor 22 Søn 22 Tir

23 Tor 23 Søn 23 Ons 23 Fre 23 Man UKE 48 23 Ons

24 Fre 24 Man 24 Tor 24 Lør 24 Tir 24 Tor

25 Lør 25 Tir 25 Fre 25 Søn 25 Ons 25 Fre                  1. juledag

26 Søn 26 Ons UKE 35 26 Lør 26 Man UKE 44 26 Tor 26 Lør                 2. juledag

27 Man UKE 31 27 Tor 27 Søn 27 Tir 27 Fre 27 Søn

28 Tir 28 Fre 28 Man UKE 40 28 Ons 28 Lør 28 Man UKE 53

29 Ons 29 Lør 29 Tir 29 Tor 29 Søn 29 Tir
30 Tor 30 Søn 30 Ons 30 Fre 30 Man UKE 49 30 Ons

31 Fre 31 Man UKE 36 31 Lør 31 Tor
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