
1

&Grim
Hellemyr
Årg. 56. nr. 3 2021

VEIEN VIDEREVEIEN VIDERE
Vafler i langfriminuttet s. 2Vafler i langfriminuttet s. 2
Ingen aldersgrense for dåp s. 8Ingen aldersgrense for dåp s. 8
Åsmund Olaf Unhjem – en skrivende mann s. 10Åsmund Olaf Unhjem – en skrivende mann s. 10
Tinnheia bil – lokal bedrift med kunden i sentrum s. 12Tinnheia bil – lokal bedrift med kunden i sentrum s. 12



 2

– Hvordan skal vi komme i gang igjen med ungdomsarbeidet på 
Grim og Hellemyr etter koronatida? Hvordan får vi kontakt med 
de unge? Er behovene blitt annerledes? Må vi drive på en annen 
måte enn før etter en så lang pause? Disse, og flere spørsmål 
stilte de seg på Grim og Hellemyr ved skolestart. Resultatet ble 
vaffelstunt ved Grim skole.

Første fredag i september stilte diakonvikar Jakob seg opp med 
plakat i bakken ved Grim kirke. Der sto det «Vafler» og med en 
tydelig pil opp mot kirken. – Vi ville gjøre noe for ungdommen, 
og erfaringen er at vafler frister, smiler Jakob. Da langfri begynte, 
strømmet elevene ut fra skolen som vanlig, og mange av dem 
med klar kurs for Meny eller bakeren. Det ble bråstopp på en 
god del av de unge: Hva? Vafler? Hva skjer? Og dermed skiftet 
rundt 100 elever retning og løp strake veien opp bakken mot 
kirken.

Det var bare å følge lukta og stille seg i kø nede i dumpa. Der 
sto kateket Steffen og ungdomsarbeider Ann-Carina klare med 
nystekte vafler som de delte ut til elevene. Men de hadde jo 
selvsagt en tanke bak dette stuntet: Med den store flokken foran 
seg kunne de ansatte på Grim og Hellemyr smette inn med viktig 
informasjon: Nå starter vi opp med ungdomsklubb igjen! På fre-
dager blir det samlinger annenhver uke på Grim og Hellemyr!

– Ungdomsarbeidet i Grim kirke har hatt mange forsøk de siste 
årene. Nå prøver vi på nytt, sier Steffen. – På Hellemyr har det 
allerede vært oppstart av «Activate» annenhver fredag, og KRIK-
treningen er også kommet i gang. I tillegg er det TenSing for 
sangglad ungdom. Det er lov å komme og se om noe av dette er 
ok å delta på. Nå legger vi opp til ungdomsklubb annenhver uke 
med partallsuke på Grim og oddetallsuke på Hellemyr, forteller 
han.

Vafler i langfri

– Praten vi får med mange ungdommer ved vaffelbordet er viktig, 
fortsetter Steffen. – Vi kan informere på nytt om tilbudene vi 
har og spørre dem litt om hva de liker å gjøre og hvilke dager 
som passer. Vi er lydhøre en periode nå og ser om det kommer 
noen som er interesserte. Vi skal lytte til innspill og utarbeide 
innholdet sammen, tenker han. – Det er flott å se så mange ung-
dommer strømme opp til kirken og være i omgivelsene her. Vi 
ser mange av konfirmantene, men de kommer fra alle klassetrinn; 
ofte i grupper med vennegjengen, men vi håper også at ungdom 
enkeltvis har lyst til å komme.

Fredag kveld i høstferien skal vaffelstuntet avløses av en hap-
pening i Grim kirke. Ungdom fra Hellemyr, Tinnheia og Grim er 
velkommen. – Vi håper det kommer mange som etter hvert vil 
være med og skape et miljø for ungdommene, lyder velkomsten 
fra lederne.

Kø, med litt avstand, foran vaffelbordet da Grim kirke en fredag i september fristet 
elevene på Grim ungdomsskole med vafler i langfriminuttet. 

Aktuelt

Av Wenche Bariås
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Tlf. 403 05 154
ann-carina.ronaasen.reve@kristiansand.kommune.no 
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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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Daglig leder og menighetspedagog
Ing-Marie Røed
Tlf. 90 25 06 58 / 38 19 69 20
ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no 
   

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

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

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

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

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

Sokneprest
Odd Bjarne Ellefsen
Tlf. 38 19 68 43 / 417 42 015
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Elin Røsok Richardsen. 
Tlf. 906 62 699
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Tlf. 38 19 68 46 / 41 68 05 17
gillian.wilder@kristiansand.kommune.no
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Svein Tore Løvåsen 
Tlf. 38 19 68 45 / 90 54 52 86
svein.tore.lovasen@kristiansand.kommune.no

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

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

Leder av menighetsråd
Rolf Solås 
rolf@glatur.no
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Tlf. 90 25 06 58 / 38 19 69 20
 ing-marie.roed@kristiansand.kommune.no 

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

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

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

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

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

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
Rolf Solås 
rolf@glatur.no

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

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

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

Diakon Grim og Hellemyr (vikar)
Jakob Ovesen
jakob.ovesen@kristiansand.kommune.no

Kirketjener/vaktmester
Helge Elias Øen
Tlf. 38 19 68 45 / 994 52 800
helge.elias.oen@kristiansand.kommune.no

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

Leder av menighetsråd
Rolf Solås
Tlf. 906 23 407
rolf@glatur.no

Leder av menighetsråd
Solfrid Gundersen
Tlf. 916 10 154
solfrid.gundersen1976@gmail.com

Trosopplærer
Torunn Birgitte Brådland
Tlf. 412 76 028 / 381 96 928
torunn.brigitte.bradland@kristiansand.kommune.no

Organist
Marina Wikstad
Tlf. 468 93 315
marina.wickstad@kristiansand.kommune.no
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Endelig! Nå kommer de, dagene vi har savnet så lenge! Hverdagene som vi 
tidligere tok for gitt, men som plutselig ble så forandret; fulle av forsiktighet, 
forbehold og frykt.  

Nå åpnes samfunnet opp igjen, i takt med at stadig flere oss har fått de 
beskyttende dosene i armen. Har vi kanskje også erfart og lært noe som gjør 
oss i stand til å bygge fellesskapene våre sterkere og varmere enn de var før 
pandemien tok oss?

Vi voksne har fått muligheten til å uttrykke våre verdier og meninger gjennom 
et demokratisk stortingsvalg. Etter en spennende opptelling kunne vi tallfeste 
partienes opp- og nedturer, og kjenne på glede eller skuffelse. Eller kanskje litt av 
hvert?

Uansett er dette valget over for denne gang, men mange andre valg ligger 
fremfor oss. Kanskje vil du bli med i et nytt fellesskap eller en ny aktivitet? Grim 
og Hellemyr menigheter kan by på åpenhet og varme, mangfoldige aktiviteter 
og trivelige oppgaver. Det er sannsynlig at minst en av disse passer for deg, 
din ungdom eller ditt barn! Les mer om alle mulighetene på menighetenes 
hjemmesider.  

Hvis vi møter hverandre med åpne blikk og hjerter, blir fellesskapene og bydelene 
våre varmere og triveligere! Ha en god høst, sammen!

Thor Kristian Hanisch

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: 
Pixabay/Charles McCrea 

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

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

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

Neste nummer kommer i 
desember 2021.

Layout og trykk 
Synkron Media AS NO - 123

Veien videre

Aktuelt synspunkt
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Av Linda Therese Strandskogen, 
Barne- og familiearbeider 
Grim menighet

Noen ganger trår vi feil

«Vei» har gang på gang blitt brukt som bilde på mye forskjellig. 
«Veien blir til mens man går.» «Den endeløse landevei.» Veien 
kan være humpete, den kan være litt for kort, eller den kan være 
«long and winding». Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet.» 
Og veien som fører til selve livet skulle vise seg å ikke være bred, 
men heller ganske smal. Er det for at den skal være vanskelig å 
finne? Eller for at det skal være lett å trå feil? Er den rett og slett 
så smal og krevende å følge fordi den skal kunne brukes som det 
ultimate bevis på at man er verdig?

Da jeg giftet meg som 21-åring, var det lett å se lyst på livet. Jeg 
hadde ikke så mye levd liv bak meg enda, og hadde et optimistisk 
syn på alt som lå foran. Og jeg husker spesielt et av bildene fra 
bryllupsdagen som jeg likte så godt. Der sto vi to – kledd i det 
fineste tøyet, på en grusvei midt i Ravnedalens prakt. Vi holdt 
kjærlig rundt hverandre, og med ryggen mot kamera kikket vi 
liksom på fremtiden. Som tittel på bildet valgte også jeg å ty til 
denne velbrukte metaforen: «Veien videre… den går vi sammen!» 
Nydelig, ikke sant?

Så hva gjør man da, når samlivsbruddet er et faktum? Når ting 
likevel ikke ble som man hadde tenkt? Når man plutselig står helt 
alene på den veien man trodde man skulle gå sammen på helt til 
«døden skiller oss ad»?

Jeg vet ikke med deg, men hvis jeg befinner meg alene på en av 
grusveiene i Ravnedalen når døgnet er på sitt mørkeste, da er jeg 
ikke særlig høy i hatten! Og akkurat da skilsmissen sto for døra 
– ja, da føltes det ganske mørkt altså! Og jeg husker at jeg var 
skamfull. Jeg følte meg så utrolig mislykka.

For hva skjer egentlig med veien videre når ikke man skal gå den 
sammen likevel? Når det bare er en stor og dyp kløft der du trod-
de det skulle finnes mye mer vei? Du kan kanskje ane at det er en 
vei langt der fremme, men foran føttene dine er det plutselig bare 
et eneste stort ingenting.

Jeg har prøvd flere metoder for å komme meg over til den andre 
siden: å nøye og forsiktig bygge noe som kan minne om en bro, 
eller å slenge meg over i lianer mens jeg roper som Tarzan: «AA-
aaiaiaaaa!». Og det har vært godt å skrike. For jeg har følt meg 
litt alene. Og det jeg gruet meg kanskje mest til i etterkant var å 
møte folk i kristne kretser. For hva sa det egentlig om meg – det 
at ikke jeg fikk til det jeg dyrt og hellig hadde lovet den dagen i 
kirka? Hva sa de om meg?

I etterkant håper og tror jeg at jeg har fått et litt rausere syn 
på livet. Noe som minner om en større forståelse for at mine 
medmennesker ikke nødvendigvis har hatt noe ønske om å havne 
i de vanskelige situasjonene de selv står i. For jeg vet jo at vi alle 
har vårt. Noen ganger trår vi feil. Andre ganger blir vi dyttet ut 
i grøfta. Og noen ganger er retningssansen bare fullstendig på 
bærtur.

Og det er da jeg ønsker meg at vi hadde blitt enda litt flinkere til 
å heie hverandre fremover på veien, heller enn å minne hverandre 
på de gangene vi var uheldige og havnet utenfor. 
For tross alt: «Hva som venter bak neste sving, vet bare den som 
går videre.» (Ukjent)

Andakt
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Hvordan kan bydelen 
Tinnheia utvikle seg?
Tekst og foto: Thor Kristian Hanisch

Grim

Lørdag 18. september arrangerte Kristiansand kom-
mune og Tinnheia Vel bydelsfest på Tinnheia Torg. 
Festen ble arrangert i forbindelse med ”mulighets-
studien” for Tinnheia. Mange møtte opp for å treffe 
andre Tinnheiabeboere, og Tinnheia Vel serverte kaffe, 
boller og is. Vi fikk musikk av Grim og Kristiansand 
skolemusikkorps, Øksendal og Geirmund, og bystyre-
medlem Robin Hansson talte. Folk er glad i Tinnheia, 
men derfor vil de jo gjerne også utvikle og moder-
nisere bydelen sin. I samtaler og på plakater delte 
mange sine forslag til tiltak og oppgraderinger som 
kan gjøre bydelen enda triveligere. 

Christina Rasmussen (grønn genser) fra 
kommunens Areal- og Transportenhet 
sammen med Torbjørg Ringdal som bor 
på Tinnheia.   Mange har tanker og ønsker om hvordan bydelen kan bli enda triveligere.

Torbjørg Ringdal viser en litt overgrodd sti/
trapp-snarvei ned til Tinnheiveien retning 
Joker Tinnheia. Denne trenger vedlikehold 
for å unngå at spesielt eldre mennesker 
faller og skader seg. 
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Ny misjonsavtale med NMS
Tekst og foto: Harry Omdal

Grim

Grim menighet har i flere år hatt misjonsavtale med Det Norske 
Misjonsselskap (NMS). Nå er det inngått en ny avtale, den gjelder 
for tre år, og avtalen ble vedtatt i menighetsrådet i september.

På familiegudstjenesten 12. september ble avtalen formelt under-
tegnet, og for å understreke at avtalen gjelder alle aktiviteter og 
aldersgrupper i menigheten, ble den undertegnet av representanter 
for de forskjellige aldersgruppene.

Det er spesielt arbeidet som NMS driver på Madagaskar som det 
fokuseres på i den nye avtalen.

Menigheten tar ansvar for å be for arbeidet, 
innhente og videreformidle informasjon slik at 
menigheten får eierskap til arbeidet, gi økono-
misk støtte (kirkeofringer, foreningsgaver o.l.), 
integrere misjon i hele enighetens liv.

I flere år har vi hatt en informasjonsvegg 
nederst i kirkesalen, den inneholder nytt om 
prosjektet. Den vi fortsatt bli oppdatert, og 
det vil bli gitt informasjon i de gudstjenestene 
vi har ofring til prosjektet.

NMS vil på sin side gi jevnlig informasjon om 
prosjektet på forskjellige måter.

Misjonsavtalen mellom Grim kirke og Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) blir underskrevet. Fv. Nora 

Dub Dybdal (NMS), Sofina Andersen, Rolf Solås 
(leder av Grim menighetsråd), Espen Sørmo 
Strømme (medlem av menighetsrådet), Odd 

Bjarne Ellefsen (sokneprest) og Gull Grøntoft. 

På nevnte gudstjeneste var det besøk fra NMS v/Nora Dub Dybdal 
(som holdt andakten), flere barn deltok aktivt, koret «De som 
synger» var med, informasjon om Madagaskar ble gitt av Gro Line 
Gaudestad (tidligere misjonær på Madagaskar), og, altså, misjonsav-
talen ble undertegnet.

I forlengelsen av gudstjenesten var det kirkekaffe, med servering av 
«bananbrød», slik de lages på Madagaskar!

Menighetsrådet og misjonsutvalget håper hele menigheten vil være 
med på å støtte det nye misjonsprosjektet i årene framover!
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Ingen aldersgrense for dåp
Koronatiden har satt begrensninger på mange områder; noe også 
kirken har fått merke. Samtidig har livet gått sin gang, med fødsler 
og dødsfall som ytterpunkter. Kirken har fått tilpasset seremoni-
er i stor grad, men i perioder har det vært sterke restriksjoner. 
Mange familier med babyer har ventet på «bedre tider» når det 
gjelder antall gjester både i kirken og på dåpsfest. Kirken har til 
tider opplevd at familier har utsatt dåpen, men nå er budskapet 
klart: Det er aldri for sent for dåp. Og her er det ingen alders-
grense.

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen ser 
på statistikken over døpte som tilhø-
rer Grim kirke. Antallet svinger litt fra 
år til år. Det har holdt seg rundt 20, 
men med noe høyere tall enkelte år 
før det. Generelt er tallet noe høy-
ere på Hellemyr hvor det bor flere 
barnefamilier. Det så en stund ut til å 
bli en nedgang både i fjor og i år, men 
henvendelsene økte hver gang kirken 
åpnet opp eller fikk ha flere til stede. 

– Det er veldig flott når familiene 
velger å ha barnedåp i en vanlig 
gudstjeneste. Symbolikken er stor ved 
at menigheten får ta del i handlingen 
og blir kjent med barnet og familien. 
Barnet blir inkludert i kirkens felles-
skap, sier presten. – Samtidig er vi 
veldig fleksible i forhold til dåp. Noen 
ønsker en egen gudstjeneste, som 
også kan oppleves fin. Andre har hatt 
et sterkt ønske om en spesiell ukedag 
av ulike grunner.

Vi er fleksible og ønsker å etterkomme ønsker så langt vi kan, og 
det er bare å ta kontakt, sier presten. – Vi har bl.a. gjennomført 
en overføring til andre deler av landet hvor dåpsbarnet, foreldre, 
bestemor og faddere var til stede i kirken mens resten av familien 
fulgte med digitalt, forteller han. – Det er fint å kunne legge til 
rette for at hele familien skal få oppleve dåpen selv om de ikke 
kan ha en stor fest. Mange har nok valgt å utsette festen til storfa-
milien igjen kunne samles.

– Noen har kanskje opplevd at 
barnet har vokst ut av dåpskjolen. 
Men det er ingen krav om å bruke 
dåpskjole, forteller presten. – Likevel 
er noen opptatt av symbolikken i 
det hvite og rene plagget. Som et 
apropos har vi hatt flere kommen-
de konfirmanter til dåp. De har fått 
bruke konfirmantkappen under 
dåpshandlingen. Her er ritualet rettet 
mot ungdommen, som får direkte 
spørsmål ved navns nevnelse om de 
vil bli døpt. Og ved dåp er det alltid 
krav om å ha minst 2 faddere til 
stede i kirken.

– Dåpen er den samme, uansett 
alder. Ingen gjør seg fortjent til dåpen; 
den er en nåde fra Jesus, avslutter 
Odd Bjarne Ellefsen.

Grim

Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen ønsker velkommen til dåp, 
uansett alder.

Av Wenche Bariås
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Dåpen har 
stått på vent
For familien Nilsen på Grim har koronatiden fått et spesielt preg. 
Lille Miriam ble født 12. oktober 2019, og familien planla barnedåp 
i påsken 2020. Far Andreas Mollestad Nilsen har sin familie boen-
de lokalt, mens mor Gisela Nilsen har hele sin familie i Tyskland. 
– Vi ønsket jo at begge familiene, og ikke minst fadderne, skulle få 
være fysisk til stede og feire barnedåpen til Miriam sammen med 
oss, men det har blitt vanskeligere enn vi kunne forutse, sier de.

Vi husker alle at Norge, og store deler av verden, ble fullsten-
dig stengt ned når det gjaldt aktiviteter og besøk i mars 2020. 
Dermed ble dåpen utsatt til oktober, da de håpte det skulle være 
mulig å ta imot mange på besøk. Men fortsatt var det strenge 
tiltak og begrensninger når det gjaldt både innreise, antall perso-
ner i kirken og antall gjester hjemme. Mot slutten av året ble det 
strammet inn igjen, og grensene var fortsatt stengt for innreise.

Utover våren og sommeren har smittetallene vært høye, og regler 
for innreise til Norge har vært strenge. – Nå tar vi sikte på at vi 
kan ønske Miriams besteforeldre, faddere og hele resten av famili-
en velkommen til neste års 1. påskedag, sier Gisela og Andreas.

De tre andre barna i familien er døpt som babyer. Johannes er 
nå 10 og et halvt år, Hanna og Elisabeth er straks 9 år. Tvillingene 
er født på samme dato som lillesøster og forteller begeistret om 
den flotte «bursdagsgaven» de fikk for 2 år siden. De er spente på 
hvordan det blir når Miriam skal gå på egne bein opp til døpefon-
ten. Og kanskje søsknene også får noen oppgaver de kan delta 
med den dagen?

Dåpskjolen er for lengst blitt for liten. – Vi har dåpskjole som 
blir brukt i familien, forteller Gisela. – Da den ble for liten, sydde 

mormor en ny som skulle bli brukt året etter. Men nå er den også 
blitt for liten. Da får vi finne en annen løsning, smiler hun. – Det 
blir uansett en annerledes dåpshandling når Miriam er 2 og et 
halvt år, men vi ser fram til en stor og viktig familiebegivenhet, 
forhåpentligvis i påsken neste år, sier Gisela og Andreas.

Folk

Hele familien Nilsen 
gleder seg til Miriams 
dåp neste år. Fra v.: 
Andreas, Hanna og 
Gisela bak, Miriam 
og Elisabeth foran. 
På bjelken sitter 
Johannes.

Miriam er sjarmtrollet i familien; her på 
mammas fang.

Av Wenche Bariås
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Åsmund Olaf Unhjem er for mange på Grim kjent som en mann 
som skriver. Gjennom livet har han forfattet mange dikt og korte 
fortellinger som han har fått trykt opp i hefter. Åsmund har fun-
net mening og glede i livet gjennom skrivingen, for livet har vært 
tøft. 

Barndommen i Drammen var vond og vanskelig. Faren hans døde 
av tuberkulose da Åsmund var 4 år gammel. Han vet at faren var 
skomaker, og at han likte å dra på jakt etter hare og rype. Hele 
livet har savnet etter faren preget tankevirksomheten hans: – Det 
er far jeg skriver brev til; tanker og betroelser til ham. Jeg lurer på: 
Hva ville far sagt, hva ville far gjort? Jeg er en del av ham, selv om 
jeg aldri fikk bli kjent med ham.

Men hvordan ble livet videre? Jo, sammen med sin to år yngre 
bror ble han sendt på barnehjem så mor kunne finne seg en ny 
mann. – Vi gjennomlevde 7 vanskelige år på hjemmet hvor de min-
ste ble herset med av de større guttene. Det ble ikke bedre da vi 
fikk komme hjem. Det viste seg at mors nye mann var alkoholiker, 
og virksomheten hans gikk over styr. Jeg vet hva det er å være 
gategutt, forteller Åsmund.

– Men jeg fant et miljø i Bragernes bedehus i ungdomsårene og 
ble en kristen, forteller han videre. Jeg var stolt og glad for det, 
men utenfor bedehuset ble jeg mobbet. Mine venner oppdaget 
heldigvis at jeg var glad i å skrive, og det reddet meg. De opp-
muntret meg; ja, til og med stefar sendte stoff jeg hadde skrevet, 
til avisen et par ganger. Det var stort å få dikt og småhistorier på 
trykk i avisen.

Åsmund forteller videre at han utdannet seg som typograf og 
fikk jobb i avisen. – På den tiden traff jeg også sykepleier Judith 
som ble kona mi. Høsten 1971 flyttet vi til Grimsmyra. Vi ble en 
barnerik familie; 6 jenter og 1 gutt. Jeg fikk jobb i Christiansand 

Folk

Åsmund Olaf Unhjem hjemme i leiligheten sin på Idda Park. Den spreke 
82 åringen har fortsatt et sterkt ønske om å formidle noe både gjennom 
dikt, korte fortellinger og tusjtegninger. 

Av Wenche Bariås

Åsmund Olaf Unhjem: 

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

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

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

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

20 21

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

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

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

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

Fasteaksjonen 2020 i 
Grim og Hellemyr menighet

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







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

Innsamling
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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

Folk

Tidende og senere i avisen Sørlandet. Av og til fikk jeg dikt og 
småhistorier på trykk, men aldri i Fævennen, bemerker han. – Men 
jeg har skrevet og fått inn mange leserinnlegg der.

For 4 år siden fikk Judith et kraftig hjerneslag. Huset ble solgt og 
de flyttet til leilighet på Idda. Etter en tid hjemme måtte Judith på 
sykehjem, og hun døde der for to år siden. Savnet har vært stort, 
og hverdagen skal gjerne fylles med aktivitet og glede? Hvordan 
går livet videre nå?

– Jeg har mine røtter i bedehuset og i den kristne tro. Jeg skriver 
jo også fortsatt og setter høyt det å være ærlig og kortfattet. 
Lysten til å formidle noe er stor, og jeg blir glad for ærlige tilba-
kemeldinger, presiserer han. – Nå er jeg også blitt glad i å tegne. 
Målet mitt er å lage 100 tusjtegninger som jeg kan presentere i en 
katalog, og kanskje jeg får solgt noen, smiler han. Han har allerede 
laget mange tegninger som foræres til venner og kjente på besøk.

Pensjonisten på 82 år er en skikkelig kløpper med fiskesnøret. – 
Jeg er tilfreds når jeg kan dra ut i båten og fiske, sier han. – Det 
gjør jeg flere ganger i uka. Det er fin terapi å hente gratis mat i 
sjøen; sunn og god kost. Jeg får alltid mye fisk og kan gi bort en 
del. Han forteller at han tar bilde av dagens fangst og annonserer 
på Facebook at folk kan komme og hente. – Jeg tar ikke betaling, 
men får ofte litt hjemmebakt eller andre småting tilbake. Nå for 
tida får jeg mest makrell, forteller han.

Jeg fisker hele året, og det kommer både flyndre, lyr, hvitting og 
sei på kroken. Åsmund avslører sitt sikre triks på fiskeplassen i 
Topdalsfjorden: – Jeg knuser blåskjell og krabbeskall og strør det 
ut på vannet. Fiskesloet tømmer jeg også ut. Det trekker til seg 
fisk.

Men det største smilet kommer når han forteller om sin Face-
book-venninne. – Det er vanskelig å være alene, og jeg fikk en 
personlig respons fra en dame som likte det jeg skrev. Vi møttes 
og fikk god kontakt, så nå drar jeg på litt lengre besøk til Østmar-
ka med jevne mellomrom. Omgivelsene der er preget av at man-
nen var kunstner, og det er en glede å kunne hjelpe til i den store 
hagen hennes, avslutter Åsmund. Så ingen tvil om at aktiviteten på 
Facebook har vært til stor glede for Åsmund de seneste årene.

Kom inn til meg, Frelser, når krisene truer,
når livsmotet visner i hverdagens stuer,
når trengsler og motgang tar plass i mitt blod,
kom inn til meg, Herre, og lys for min fot!

Kom inn til meg, Mester, før livet er omme,
før dagen flyr bort og ingen vil komme,
før klokkene ringer og kransene bindes,
kom inn til meg, Jesus, kom nå, mens jeg finnes!

Åsmund Olaf Unhjem
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Tinnheia bil 
– lokal bedrift med kunden i sentrum 
Av Gunnveig Syrstad Rykkelid

Menighetsnytt møter Jan Inge Åsland til en prat tidlig en mandag 
morgen. Rettere sagt var det langt på dag for en bilmekaniker. 
Mange på Tinnheia forbinder denne mannen med Tinnheia bil og 
god service.

Jan Inge kan fortelle at han har vært daglig leder og eier av dette 
verkstedet siden 2004. Det var en lang prosess med kommunen 
før klarsignal for etablering av verkstedet kunne realiseres, men 
i dag er den en solid bedrift, med en omsetning på 13 mill. og 9 
årsverk.

De første fem årene fortsatte han med bensinstasjon i tillegg, 
der han hadde jobbet hos Trygve Helleren i 10 år allerede. Etter 
hvert ble det for spinkelt grunnlag for denne, og de gikk over til 
hovedsakelig verksteddrift. I tillegg har de dekkhotell i bygget over 
gata, i lokalene som eies av Hafnor. Jan Inge meddeler at han har 
drømmer om å utvide dette, og kanskje få på plass en bilvaske-
maskin i tillegg.

Vi lurer på hvem som er kundekretsen, om det er stort sett folk 
som bor i nærområdet? «Folk kommer fra hele byen», forteller 
han. «Det er jo gode bussforbindelser herfra, i tillegg til at det er 
gode parkeringsmuligheter».

Menighetsnytt har ellers hørt rykter, og undertegnede har selv 
erfart, at servicen er på høyt nivå hos Tinnheia bil. Jan Inge kan 
bekrefte at de legger stor vekt på god kundebehandling. Ærlighet 
er også et stikkord. Ser de at noen reparasjoner blir veldig omfat-
tende, slik at man i neste omgang også kan regne med at flere feil 
som kan oppstå, er de åpne på at det noen ganger ikke lønner seg 
å skifte deler eller «pusse på det gamle». Mekanikerne har mye 
kompetanse og stor bredde i forhold til feilsøking, og de ser etter 
årsaker til feil, i tillegg til å reparere feilene som er oppstått.

Bedrifter i Grim og Hellemyr

Jan Inge Åsland har drevet Tinnheia bil siden 2004. I dag har verkstedet 9 
årsverk og en omsetning på 13 millioner kroner. 
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Stor høstbasar
Grim Kirke lørdag 13. november

Jan Inge er fornøyd med at de nå også kan finne brukte, men gode 
deler, i stedet for å hente bare nye deler. Noe som er med på å 
redusere utgiftene for kunden. Dette til forskjell fra merkeverk-
stedene, som stort sett bruker nye deler.  Typiske oppgaver for 
Tinnheia bil er service og EU-kontroller. Rust og feil på bremser 
er det som hyppigst dukker opp.

I verkstedet legges det vekt på kompetanse. De har bl.a. den se-
nere tid fått utdannet to El-bil-teknikere. Ellers har de med jevne 
mellomrom lærlinger, som ofte kan fortsette i bedriften etter full-
ført fagbrev. Men Jan Inge medgir at rekruttering av gode bilmeka-
nikere er en utfordring, og håper at dette vil endres fremover.

Hva med fremtidsplaner, vil vi vite. På eiersiden i dag er de to per-
soner med noen prosentandeler hver. Noe kan justeres på dette 
området, samtidig som løse planer om å utvide til flere tjenester, 
kan føre til endret fordeling av arbeidsoppgaver på sikt. Men at 
Tinnheia bil fortsatt vil være en sentral og ekspansiv bedrift i 
Sølvveien, er det ingen tvil om. 

Til slutt vil vi vite om Tinnheia bil har noe motto eller virksom-
hetsidè? Det står ikke på noen logo, men «kunden i sentrum» 
kommer det kontant fra Jan Inge. 

Menighetsnytt takker for en hyggelig prat, og ønsker lykke til 
videre med god service.

PS: Tinnheia bil sponser flere formål og aktiviteter. Stine Sofie, Blå 
Kors, Vigør, Grim menighet m.fl. nyter godt av det. 

Endelig kan Grim menighet gjennomføre basar på gamlemåten. 
Lørdag 13. november blir det høstbasar i Grim kirke – klokka 13. 
På bildet ser vi leder i menighetsrådet Rolf Solås (tv) sammen 
med sokneprest Odd Bjarne Ellefsen under fjorårets digitale 
høstbasar. (Foto: Skjermdump Facebook.com/Grim kirke.)

Lørdag 13. november blir det høstbasar 
i Grim kirke. Basaren starter klokka 13.00. 
Salg av kaffe og kaker. 
Koret de som synger opptrer fra klokka 13.00.

Du kan i ukene før basaren kjøpe lodd. 
Det blir også loddsalg og åresalg på basaren 
og programinnslag fra fra sofakroken.

Velkommen til god gammeldags basar-atmosfære.

Alle hjertelig velkommen.

12 13

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

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

Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933

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

På hvilken måte har kirken betydning på 
Grim?
- Jeg anerkjenner at kirken er viktig i lokalmiljøet, og 
det er interessant å lese menighetsbladet. Der står 
det mye om hva som skjer også av allmenn interesse i 
nærmiljøet. Jeg er glad for den nye presten vi har fått; 
han formidler verdier som passer veldig godt i vår 
bydel. Menigheten var også engasjert i prosessen med 
Idda. Og selv har jeg blitt invitert til gjestebud i kirken 
og har bl.a. møtt mange av beboerne i overgangsbo-
ligen; noe jeg har satt stor pris på, avslutter Mette 
Gundersen.
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Menighetskalender Grim Kirke
Gudstjenester
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Søndag 17.10.2021 kl. 11.00
Gudstjeneste/diakonisøndag ved Odd Bjarne Ellefsen 
og diakon Jakob Ovesen.

Søndag 24.10.2021 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Aud Sunde Smemo.

Søndag 31.10.2021 kl. 11.00
Familiegudstjeneste/ ved Odd Bjarne Ellefsen.

Søndag 07.11.2021 kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.

Søndag 14.11.2021 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen. Presentasjon av 
Hel-konfirmantene.

Søndag 21.11.2021 kl. 11.00
Familiegudstjeneste/lys våken ved Iselin Jørgensen.

Søndag 28.11.2021 kl. 19.00
Lysmesse ved Odd Bjarne Ellefsen og menighetens 
konfirmanter.

Søndag 05.12.2021 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen.

Søndag 12.12.2021 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Sigmund B. Kruse.

Døde:
29.05.21 Tore Steinar Reinertsen 
01.06.21 Anne Torunn Stormo 
18.06.21Oddvar Gunnar Brækkan 
28.06.21 Ellen Synnøve Jensen
30.06.21 Bjørn Oddvar Larsen
30.06.21 Arne Garvoll
14.08.21 Magne Hagen

Offer:
23.05.21 Menighetens misjonsprosjekt, kr. 4.500,-
30.05.21 Menighetens arbeid, kr. 2.050,-
06.06.21 Menighetens arbeid, kr. 2.020,-
13.06.21 Menighetens arbeid, kr. 1.165,-
20.06.21 Menighetens arbeid, kr. 4.840,-
27.06.21 Menighetens arbeid, kr. 2.500,-
12.07.21 Menighetens misjonsprosjekt, kr.3.500,- 
25.07.21 Menighetens arbeid. kr. 500,-
15.08.21 Menighetens arbeid, kr. 1.603,-
22.08.21 Menighetens arbeid, kr. 3.513,-
29.08.21 Menighetens arbeid, kr. 2.160,-

ALF-klubb
Klubben for ALLE funksjonsnivåer 

Lokasjon: Grim kirke 
Datoer: 6. oktober., 3. november og 1. desember. 
Tidspunkt: 18:30–20:30

“ALF” står for alle funksjonsnivåer og er en klubb for 
for ulike funksjonsevner. I ALF-klubben er det plass 
til alle og hjerterom kjennetegner denne gjengen. Vår 
erfaring er at i ALF-klubben går man alltid gladere 
derfra enn da man kom. Lurer du på noe i forhold 
til ALF-klubben, kanskje du har lyst å bli med som 
deltaker eller frivillig? Ta da kontakt med diakonvikar 
Jakob Ovesen (tlf 97 34 61 92). 
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Babysang 
                                             i Grim kirkes underetasje 

                                                 mandager kl. 11-13 
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Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

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

Håper vi sees! 

 

 

 

 

 

 

 

Babysang 
                                             i Grim kirkes underetasje 

                                                 mandager kl. 11-13 

 

 

 

 
 

           ©Morten Richardsen 

 

Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

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

Håper vi sees! 

 

 

 

 

 

 

 

Babysang 
                                             i Grim kirkes underetasje 

                                                 mandager kl. 11-13 

 

 

 

 
 

           ©Morten Richardsen 

 

Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

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

Håper vi sees! 

Formiddagstreff

Strikketreff

En sammenkomst for seniorer med 
spennende opplegg og deilig suppe

Lokasjon: Grim kirke 
Tidspunkt: 11:00

Program: 
6. oktober – Erland Grøtberg: «Hva er da et 
menneske»
3. november – Aud Sunde Smemo: «Tanker 
ved alle helgens dag» 
1. desember – Tone Benestad og Vigdis 
Berntsen: «Lina Sandells liv og dikting»

Pris for suppe: 45 kr 

Det er en glede å invitere til formiddagstreff 
på Grim kirke. Spennende opplegg, koselig 
fellesskap og deilig suppe å spise. Alle er 
velkomne og koselig om du har lyst å bli 
med. Har du spørsmål om formiddagstreff, ta 
kontakt med Mette Stoveland (tlf. 93 04 81 
57) eller diakonvikar Jakob Ovesen (tlf 97 34 
61 92). Formiddagstreffet er et godt sted å 
være og vi har plass til deg. Hvis du ikke kan 
komme til kirken selv, kjører kirkebilen – ta 
kontakt og vi får deg hentet. 

Strikk og kos 

Lokasjon: Grim kirke 
Datoer: Torsdager i partallsuker 
Tidspunkt: 11–13

Strikketreff er en koselig sammenkomst. Alle 
er velkomne om man har med strikkepinner 
eller ikke. Man kan ha med niste og da koker 
vi kaffe. En bra plass for en hyggelig prat. 
Har du spørsmål, ta kontakt med ansvarlig 
for strikketreff Anne Nora (90 07 40 30) 
eller diakonvikar Jakob Ovesen (97 34 61 92)
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Hva engasjerer deg spesielt på Grim?
- Jeg har engasjert meg i forhold til å skape gode 
oppvekstvilkår i nærmiljøet i vid forstand. Grim er rik 
på natur- og kulturopplevelser, bl.a. med Ravnedalen 
som en perle. Og det er kort vei til byen. Bydelen 
har mange og gode områder for lek og aktivitet. Jeg 
opplever at folk skaper gode naboskap i hverdagen 
der de bor. Jeg har engasjert meg i aktiviteter vi har 
på Grimsvollen.
- Jeg må nevne spesielt en sak for ca ti års tid siden 
hvor det var snakk om å finne lokale overgangsboliger 
i byen. Folkemøter med ramaskrik gikk som en farsott 
i byen. Ingen ville ha slike boliger i sitt nærmiljø. Da 
fikk vi en positiv telefon fra en velforening på Grim. 
Gjennom forhandlinger og avtaler med beboerforenin-
ger, hvor også kirken deltok aktivt, endte det med at 
det gamle barnehjemmet ble rustet opp til formålet. 
Som en gjenytelse fikk bydelen en sårt tiltrengt opp-
rusting med sportsaktiviteter på Idda, og etter hvert 
boligbygging. Denne prosessen vi hadde med bebo-
erforeninger på Grim, er noe av det fineste jeg har 
opplevd som politiker. 

På hvilken måte har kirken betydning på 
Grim?
- Jeg anerkjenner at kirken er viktig i lokalmiljøet, og 
det er interessant å lese menighetsbladet. Der står 
det mye om hva som skjer også av allmenn interesse i 
nærmiljøet. Jeg er glad for den nye presten vi har fått; 
han formidler verdier som passer veldig godt i vår 
bydel. Menigheten var også engasjert i prosessen med 
Idda. Og selv har jeg blitt invitert til gjestebud i kirken 
og har bl.a. møtt mange av beboerne i overgangsbo-
ligen; noe jeg har satt stor pris på, avslutter Mette 
Gundersen.
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Menighetskalender Hellemyr Kirke
Gudstjenester
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Søndag 10.10.2021 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse. Søndagsskole.

Søndag 17.10.2021 kl.11.00
Gudstjeneste for store og små v/S.B.Kruse. 
Knøttekoret. Utdeling av 4 års bok.

Søndag 24.10.2021 kl.11.00
Gudstjeneste v/S.B.Kruse. Søndagsskole.

Søndag 07.11.2021 kl.11.00
All helgens gudstjeneste v/S.B.Kruse. Musikk v/
Mari Marte W.Wærvågen. Søndagsskole.

Søndag 14.11.2021 kl.11.00
Misjonsgudstjeneste v/S.B.Kruse og Sverre 
Vik. Hellemyr Gospel. Minibasar etter 
gudstjenesten, inntektene går til menighetens 
nye misjonsprosjekt «Fotball krysser grenser». 
Søndagsskole.

Søndag 28.11.2021 kl.11.00
Gudstjeneste for store og små v/S.B.Kruse. Lys 
Våken barna deltar.

Søndag 12.12.2021 kl.18.00
Lysmesse v/S.B.Kruse og Konfirmantene. 
Hellemyr Ten Sing.

Døde:
17.06.2021 Eva Kloumann Kalleberg
14.07.2021 Tor Bjarne Justnæs
18.08.2021 Jenny Hanna Wroldsen

Døpte:
22.05.2021 Mathias Schultz Vilhelmsen
05.06.2021 Frida Torvund
13.06.2021 Håkon Vassbakk Ommundsen
18.07.2021 Mia Lorentzen (I Vågsbygd kirke)
05.08.2021 Mads Lund Gundersen 
 (I St:Petri kirke, Stavanger)
08.08.2021 Maleah Gomes Weistad
08.08.2021 Hannah Tetlie
12.08.2021 Caitlin Meeleena Hustveit With
21.08.2021 Emma Eline Mørner
27.08.2021 Vincent Goodman (I Grim kirke)
29.08.2021 Amalie Falkum
01.09.2021 Selma Severine Svenrup
12.09.2021 Gabriel Tønnesen
19.09.2021 Celine Ellefsen Harbak

Basar 4.desember
Lørdag 4. desember blir det igjen tradisjonell basar i 
Hellemyr kirke.
Sett av dagen i kalenderen.
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«Fotball 
krysser grenser»
Hellemyr menighet har sitt misjons-
prosjekt gjennom Misjonsalliansen. 
Det heter «Fotball krysser grenser». 
Søndag 14. november vil den fotball-
interesserte medarbeideren Sverre Vik 
komme til Hellemyr og fortelle om 
prosjektet. På kirkekaffen etter guds-
tjenesten vil det bli minibasar og kjolesalg. 

Har du en kjole du ikke bruker lenger, 
så kan du gi den til basaren. Den kan leveres 
i Hellemyr kirke før 1.nov. Og du kan bli en 
lykkelig eier av ny kjole! All inntekt går til 
prosjektet.

8 9

Av Wenche Bariås

Tlf: 24 03 48 

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

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

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

20 21

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

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

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

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

Fasteaksjonen 2020 i 
Grim og Hellemyr menighet

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







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

Innsamling
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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

22 23

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

Tlf: 24 03 48 

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

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

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

Også i år blir det julekonsert i Hellemyr 
kirke. Kvartetten Trine Bariås-Kvitstein, 
Marit Birkedal Aas, Maria Tøndel Edvardsen 
og Ole Kelly Kvamme vil fremføre kjente 
og kjære julesanger i egne arrangementer. 
Musikken formidles i en nordisk stemning, 
og alt synges på norsk.

Velkommen til konsert i Hellemyr kirke 
søndag 5. desember kl. 19.00.

Billettsalg ved inngangen.

Jul, strålende jul
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Hvis du vil ha en kjapp tur i uberørt natur, kan du starte ved 
Shellstasjonen ved Fidjane. Vi parkerte ved Bico, og gikk over 
gangbroa. Innerst bak bensinstasjonen finner du stien som tar deg til 
Borheia.

Man kan også utvide ved å gå mot Øyliheia og Bjørkedalsheia, men 
da kommer man inn i Vågsbygdskogen..Et godt valg det også, dersom 
man vil ha en mer krevende rute.

Men valget denne gangen er altså Borheia.

Aktuelt turmål

Tekst og foto: Gunnveig Syrstad Rykkelid

Borheia 
– en rask tur fra Hellemyr / Fidjane,  
som kan utvides med besøk i Vågsbygdskauen

Flere steder underveis har man utsikt over Fiskåvannet, hvor det er 
mulig å ta en pust i bakken.

Kommer en f.eks. rett fra kirka, kan kirkekaffen like godt nytes 
underveis på denne ruta, på åpne partier mellom trærne. Hele ruta 
er blåmerket, og forholdsvis lett å følge hele veien. Men lurt å ikke 
prate seg bort i sti-skillene!

Ved skiltet Borheia, tar man til venstre, rett opp, hvor en da er på 
toppen, og kan skue både ut mot Vågsbygd og få et glimt av sjøen. 
Motsatt vei ser man rett bort til Hellemyrtoppen og området rundt 
vanntårnet. 

Her oppe på toppen står det enda et hvitmalt trigonometrisk merke. 
Disse er i ferd med å bli fjernet flere steder, men enn så lenge…

I stedet for å følge samme vei tilbake, fortsetter man videre. Etter ca 
100 meter, kommer en til et sti-skille (uten skilt). Her holder vi til 
venstre, og fortsetter på skogsstien langsmed en myr, hvor det nesten 
ikke finnes spor av menneskelig aktivitet (type; utenfor allfarvei), men 
heldigvis for oss (meg) uten særpreget orienterings-sans, er det noen 
blåmerker å følge her også.

Vi ender etter hvert opp litt før broa som går over E39 til 
Hellemyrstien mm, ikke langt fra vanntårnet. 

Hele turen tar 45 – 70 minutter, alt etter hvilket tempo man går i. 
Den er helt overkommelig, som en kveldstur – eller en kjapp tur 
etter kirketid der du rekker hjem for å sette over potetene.
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Grim

18 19

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  *

 

Grim kirke 
trenger nytt flygel

Grim kirke trenger nytt flygel, men foreløpig må organist i Grim 
Gillian Wilder klare seg med det gamle. Her er hun avbildet under 
en julekonsert 4. søndag i advent 2020. 

Foto: Skjermdump Facebook.com/Grim kirke.

Det gamle flygelet i Grim kirke er nå blitt utslitt. Me-
nighetsrådet har derfor bestemt å kjøpe en nytt flygel. 
Dette vil koste ca 400 000 kroner. Til den prisen regner 
menigheten med å få et bra flygel som passer godt inn 
i det store kirkerommet. Grim kirke har en fantastisk 
akustikk og brukes mye til konserter. Dagens gamle flygel 
trenger å bli stemt før hver konsert – og det koster 2000 
kroner hver gang. 
Spareskillingsfondet har allerede lovet 100 000 kroner i 
støtte, men det mangler altså 300 000 kroner. Menigheten 
har derfor satt ned en “flygelgruppe” som jobber med å 
få inn resten av pengene. I første omgang håper man på 
støtte fra bedrifter til denne store investeringen. 
Ønsker du mer informasjon om dette, kjenner noen som 
kan tenke seg å gi støtte, eller ønsker å gi et bidrag selv, 
kan du kontakte en av disse:

Rolf Solås tlf 99 45 29 37 rolf@glatur.no 
Olav Rykkelid tlf 91 67 76 59 olav.rykkelid@icloud.com 
Solveig Waage tlf 99 45 29 37 solveig.waage@gmail.com 

Svenn A.S. 
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Photo by kjt from freeimages.com

Kom, Jesus, lys din fred på jord

Min salme

I 2019 ga Ingebjørg Bratland og Espen Lind ut plata Til alle 
tider. De har tonesatte kjente salmer med nye melodier. Min 
favoritt på plata er salmen Kom, Jesus, lys din fred på jord. Salmen 
ble skrevet i 1917 av læreren, presten og salmedikteren Ivar 
Birkeland Aartun. Salmen ble skrevet som en fredssalme under 
den første verdenskrig. Den nye melodien synges nydelig på plata 

Kom, Jesus, lys din fred på jord,
for verdi fer i ville,
og bror seg reiser opp mot bror,
og striden herjar ille!

Kom, Jesus, til di kyrkje ned,
så me kan vegen kjenna
til landero og folkefred,
og broderstriden enda!

Kom, Jesus, lys din fred på jord,
så hatet bort må brenna!
Og tal som før ditt skaparord,
så rettferds dag må renna!

Av Elise Omland

av Ingebjørg Bratland. Teksten i salmen formidler et ønske om at 
Jesus skal komme med sin fred til vår jord og til oss alle. Jeg hører 
på salmen når jeg trenger ro i en travel hverdag. Og den gir meg 
et perspektiv på noe som er større enn meg selv og gir meg en 
retning for mitt liv. 
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Av Elfie Dørum

Gater i Grim: Kaptein Krags vei

Kaptein Krags vei i dag.

Hvem var 
kaptein Krag?
Da jeg vokste opp på Materialstykket på 50-tallet, var området fra 
Grimsbroa og bort til Idda og opp mot fjellet hvor Grim Kirke ligger, 
fortsatt brakkemurer og lange brakker bygd under krigen. I noen av 
dem bodde våre lekekamerater og klassekamerater. Så startet byggin-
gen av de gule blokkene og Møllevannsveien ble etterhvert lagt langs 
«kirkefjellet». De nye gule murblokkene langs veibiten fra « Idda» og 
ut mot Grimsbroa fikk adresse Kaptein Kragsvei.

Og hvem var nå det??
Kanskje vi kjenner bedre hans sønn Wilhelm Krag?

Peter Rasmus Krag, trønder, var født i Grong. Tok militær- og ingeni-
ørutdannelse og forelsket seg i Fredrikke Petrine Fyhn og giftet seg 

i 1850. De fikk 6 guttebarn, hvorav 5 vokste opp, to forfattere og to 
forretningsmenn, en ingeniør, etterhvert.

Peter Rasmus Krag ble etter sin militære karriere, veibygger ansatt i 
Veivesenet. Forskjellige veistrekninger på Sørlandet og i Setesdal ble 
til under hans kommando, men han engasjerte seg også i politikk og 
satt på Stortinget fra 1860 til 1882. Han ble kommandert til å flytte til 
Christiania og ble kommandant på Oscarsborg Festning.

Hvorfor han og ikke hans sønn Wilhelm Krag, fikk en veistubb opp 
kalt etter seg, kan man jo lure på.

Hans kone Fredrikke Petrine, som fødte og oppdro hans 6 barn, for-
svant i glemselen og fikk heller ingen veistubb oppkalt etter seg..
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Smånytt Hellemyr

Babysang  
Høst 2021

Nå arrangerer vi babysangkurs i Hel-
lemyr 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 mu-
sikalske 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:

7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
(Ingen babysang uke 40 pga høstferie)

Sted: Hellemyr kirke, kjellerstua

Pris kr 400,- Dette inkluderer kursma-
teriell og lunsj. Meld på til Ann-Carina 
på SMS: 40305154. Oppgi navn på 
voksen og barn + alder på barnet. 
NB: Vi har ledige plasser så du kan 
melde deg på!

Håper vi ser dere!

Med vennlig hilsen
Ann-Carina Rønaasen Reve, 

trosopplærer i Hellemyr kirke

 
 

Sosialt, kahoot, kiosk,

bordtennis og moro

Kl.19:30-21:30

 i kirkekjelleren

 

KOM TIL HELLEMYR KIRKE PÅ
FREDAGER DA VEL!

 
Følg Activate på facebook
@ungdomsarbeidihellemy

rmenighet
 

Spørsmål, kontakt
ungdomsarbeider

Ann-Carina Reve tlf: 40305154

03.sept
1.okt

15.okt
12.nov
26.nov

(juleavslutning)
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Smånytt Grim

Grim Kirke på kino
Koret ”De som synger ”skal ha Allehelgenskonsert onsdag 
3. november klokka 19.00 i Grim Kirke.
Korsang-solister, band og allsang.

Dirigent Solveig Waage. Organist Gill Wilder.

Fri entre og noe å bite i etter konserten. Kollekt.

Konsert med “De som synger”

For familiemiddag betyr at når mennesker i alle aldre og 
livssituasjoner kommer sammen for å spise i Grim kirke, 
så er vi èn stor familie. 

Datoer: 12. oktober og 9. november 
Tidspunkt: 16:00–18.00

Noen ganger er det deilig å få middagen servert! 
Derfor ønsker vi alle generasjoner i menigheten vår 
velkommen til bords i Grim kirke utvalgte tirsdager høsten 
2021. Kom som du er og få servert et godt og rimelig måltid 
i kirka. Etter middagen er det aktivitet for barna, og kaffe og 
aktiviteter for de voksne, som Kahoot eller brettspill.

Dørene åpner kl. 16.00, og middagen serveres løpende fra 
klokken 16.00–17.00. 
Voksen: 60 kr. Barn: 40 kr.  
Mer informasjon kommer på www.grimkirke.no! 

Frem til pandemien tvang oss til en pause, har vi hatt mange 
koselige middagsstunder sammen, og da har det kommet 
folk både med og uten barn, folk som kommer alene, og folk 
som har invitert med seg en venn eller to. Her er det rom 
for å bli kjent med mennesker i både lignende og annerledes 
livssituasjon. Kanskje du til og med treffer en nabo, eller en 
som viser seg å ha samme hobby som deg?

Uansett om du kommer alene eller sammen med andre 
er du hjertelig velkommen.

Familiemiddag 
– også for deg som bor alene

I Rusleturbok nr.3, som kommer i høst, er historien om 
Grim Interimkirke og Grim Kirke med.

Kirkebygget som det står i dag i all sin prakt er som dere 
vet, tegnet av Alv Erikstad og åpnet i 1969. I perioden 
1956–1970 ble flere kirker og offentlige bygg reist med 
denne arkitekturen, Brutalismen, – bla. Sinsen kirke og 
Y-blokka i Oslo.

Blant alle byggene, er Grim Kirke medvirkende i en 
internasjonal film. «Mind of Modernismen», er et tredelt 
portrett av norsk modernistisk arkitektur. Paul Tunge 
har tidligere laget Ad Astra, en film om norske kirker og 
Bauta, om offentlige bygg. Disse er nå satt sammen med 
et nytt segment om eneboliger, til langfilmen «Mind of 
Modernism», lyssatt av Kim Hiorthøy. Verdenspremiere 
er var under ArchFilm Festival i Haugesund i august 2021.

Grim kirke, tegnet av Alf Erikstad, plasseres i arkitekt-tradisjonen 
kalt brutalismen. 
(Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grim_kirke_II.jpg: 
Jan-Tore Egge.)

Av Elfie Dørum



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

Barn, ikke brud!
Dette er tittelen på årets TVaksjon som NRK arrangerer søndag 
24. oktober. Det er PLAN International som har fått aksjonen i år; 
en organisasjon som ble dannet i 1937. PLAN er forankret i over 
70 land i verden, og bortgifting av unge jenter er urovekkende stort 
mange steder; ikke minst nå i koronatiden.

Det er valgt ut 5 land hvor situasjonen er verst: Bangladesh, Nepal, 
Malawi, Mali og Niger. Her blir altfor mange jenter i 14–15 års alderen 

giftet bort og blir mor, i stedet for å kunne utdanne seg og ha frihet 
til å velge seg et voksenliv.

Nå er bøssene tilbake igjen! Vi trenger deg som bøssebærer 
24. oktober!

Gå inn på www.blimed.no eller meld deg til kontoret i Grim og 
Hellemyr kirker.


