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Vår kjære sokneprest Sigmund blir snart pensjonist, og Hellemyr 
menighet har tilsatt ny sokneprest. Hun heter Ingrid Spikkeland, 
og begynner hos oss i juni. Ingrid er 31 år og kommer fra 
Stavanger. Hun er gift med Leif Tore fra Evje, og sammen har de 
dattera Signe på ett år. Ingrid har vært sokneprest i Talvik menig-
het i Alta siden 2017. Hun trives i Finnmark, men gleder seg til å 
komme sørover til Kristiansand.
Menighetsnytt kontaktet Ingrid for å få vite litt mer om henne og 
hva hun tenker om arbeidet og menigheten hun går til:
 
– Hvorfor søkte du prestejobb akkurat i Hellemyr menighet?
 
– Jeg har hørt mye godt om Hellemyr, at det er en fin plass å bo 

og en god menighet å høre til. Jeg elsker korarbeid, og syns 
det er veldig spennende at Hellemyr har kor å tilby alle aldre. 
Jeg har venner som går i menigheten og som snakker veldig 
varmt om menighetens stab og fellesskapet som er der.

 
– Tenker du at Talvik og Hellemyr menigheter har mange fellestrekk, 

eller er de veldig forskjellige?
 
– Jeg tror nok at Hellemyr og Talvik, hvor jeg jobber nå, er veldig 

forskjellige menigheter. Talvik er en menighet som er spredt 
over et veldig stort område, men med ganske få medlemmer. 
Samtidig tror jeg det finnes noen likheter. For meg som sokne-
prest i Talvik har det vært viktig å være en samlende prest, og 
at vi som kirke skal være tilstede der folk er, både geografisk 
men også hvor de er i livet. I kirka skal det være rom for hele 
mennesket, med alt det innebærer.

 

Ingrid Spikkeland 
blir ny sokneprest i Hellemyr menighet

– Hva tenker du om menighetens visjon ”Tro, tvil og livsutfoldelse”?
 
– Hellemyr menighet sin visjon, «tro, tvil og livsutfoldelse» var 

noe av grunnen til at jeg søkte på stillingen. For den snakker 
sant om livet og den viser at menighetens fellesskap er for alle, 
uansett hvem man er. Av og til er det lett å tro, men ikke alltid. 
Uansett er det viktig at man kan være en del av et fellesskap 
som står med deg, også når tvilen melder seg. For meg er det 
trygt å vite at om min tro skulle vakle så er det noen som ber 
for meg, noen som står sammen med meg. Slik ønsker jeg at 
en menighet skal være.

 
– Hva gleder du deg mest til når du nå snart starter i din nye jobb?
 
– Jeg gleder meg veldig til å komme sørover til Kristiansand og 

Hellemyr, lære menigheten å kjenne og sammen med dere 
være med å drive en kirke som rommer troen, tvilen, hele 
mennesket.

 
PS. De som vil bli litt mer kjent med Ingrid allerede nå kan finne 
en videohilsen fra henne på Hellemyr menighets facebookside.

Aktuelt

Av Thor Kristian Hanisch
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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
Elin Røsok Richardsen
Tlf 906 62 699
Elin.Røsok.Richardsen@kristiansand.kommune.no

Kirketjener/vaktmester
Lindi Anna Aagedal
Tlf. 909 16 962
Lindi.Anna.Aagedal@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
Mette Stoveland
Tlf 930 48 157
Mette.Stoveland@gmail.com

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

Kantor
Marina Wikstad
Tlf. 468 93 315
marina.wikstad@kristiansand.kommune.no
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«Fins det håp?» spør vi noen ganger i vanskelige og fastlåste situasjoner.                                  
Spørsmålet aktualiseres ekstra i disse dager, hvor nyhetsbildet fylles av krigshandlinger i 
Ukraina. Klimaendringer kan også gi oss følelse av håpløshet    
                                 
Men hva er håp?                                                                                                                                             
For det første ligger det noe positivt og en optimistisk forventning i begrepet. «Klamre 
seg til håpet», sier vi. Håpet gir en positiv retning. Det skaper ofte bevegelse og handling. I 
stedet for handlingslammelse og mismot, er håpet drivkraft til å stå på og ikke gi opp.

Vi har nå i lang tid håpet på at pandemien vil gå over, håper og ønsker å få den normale 
hverdagen tilbake. I denne tiden har vi stått sammen, gitt avkall på opplevelser og sosial 
omgang, i håp om at forholdene bedrer seg.

Denne iboende drivkraften i håpet, må vi holde fast på. Vi må ikke slutte å kjempe for det 
som er rett og godt. Uansett hvilke utfordringer vi står overfor, er det viktig å fokusere på 
det vi kan gjøre, som enkeltpersoner og samfunn.

Hvis vi går til vårt nærområde, ser vi mange gode krefter som står sammen om å hjelpe 
enkeltmennesker som sliter med ensomhet og fattigdom. Det er mennesker som gir av sin 
tid for å gi andre håp i vanskelige hverdager.

Vi må aldri glemme at vi, hver enkelt, kan være håpsbærere for hverandre. Vi kan støtte og 
hjelpe der det trengs, både i smått og stort.

Det går mot vår og påske. Det at «nytt liv av daude gror», er en fantastisk kilde til håp. 
Påskens budskap om Jesus som sprenger dødens grense, setter håpsdimensjonen i et enda 
større perspektiv.

«Jeg vil gi dere fremtid og håp», sa Jesus

Håpet må være en drivkraft til handling her i dette livet, samtidig som man gjennom troen 
kan håpe på en ny tilværelse, uten håpløshet.

Gunnveig Syrstad Rykkelid

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: 
Biegun Wschodni on Unsplash 

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

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

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

Neste nr. kommer ut i juni 2022. 
Frist for å levere inn stoff er 27. mai 
2022.
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HÅP

For noen år siden opplevde jeg å få et kompliment fra en tidligere 
konfirmant – som ikke hadde krefter til å fortsette menneskelivet. 
Han skrev brev til meg like før han valgte å avslutte livet på egenhånd. 
«Jeg opplevde at du brydde deg genuint om oss – til tross for at vi 
hadde vanskeligheter med selve budskapet.»
Jeg har aldri opplevd noe lignende som de sterke brevene som han 
skrev. Selv da han ikke lenger ser en lysstripe som kan gi han håp om 
en morgendag – ber han meg alltid å løfte frem håpet.
Hans siste ord er et dokument du skjelver når du holder i hånden 
og leser. Hans tanker handler om de store temaene – om livet, havet, 
døden og kjærligheten.

”På en måte har jeg alltid følt meg ensom” – sier han – ”jeg har aldri følt 
at jeg passer inn”.  Og slik beskriver han billedlig – hvordan han ser 
sitt liv som en kollektiv redningsaksjon:
”Jeg ligger midt ute i et stort hav – med masse båter rundt meg. Båtene 
er de ulike menneskene jeg har hatt forbindelse med i livet mitt: familie, 
venner, kjærester, lærere, trenere etc. Alle forsøker å kaste ut livbøyer for 
å få meg ut av dette store, mørke og ensomme havet, men hver gang jeg 
griper en og alt ser ut til å gå bra, glipper
jeg taket. Det er ikke fordi menneskene rundt meg gjør feil, eller passer ikke 
godt nok på – snarere gjentar min evige historie seg om at jeg aldri klarer 
å fullføre noe jeg starter på.»

«Jeg er ikke kristen, men tror absolutt på en høyere makt. Synes det er 
galt å vektlegge logikk i argumentasjonen mot religion, som dreier seg om 
tro. Dessverre har jeg aldri klart å tro. Har stor beundring for mennesker 
som klarer å legge livet sitt i hendene på noe ukjent. Det ironiske er at det 
kanskje er menneskene som har gjort at jeg aldri har funnet Gud. Intole-
ranse og overgrep gjort i Guds navn – har gitt meg en distanse til noe som 
burde bestå av møtende mennesker fulle av kjærlighet – uansett legning, 
hudfarge, osv – i og med at det er Gud som dømmer. 
Håper virkelig det finnes en  Gud – slik at vi forhåpentligvis kan sees igjen. 
HÅP er en god ting, kanskje det beste av alt. 
GI MENNESKENE HÅP – LA DEM HÅPE» .. Det var hans siste ord.
Dette er for meg – en kjempende tro – som ikke klarer å se Gud i 

tiden, og ikke inn i sitt eget liv. MEN – jeg tror – Gud er der – hos 
ærlige mennesker som kjemper med sine liv. De er sett av Gud.   

Det er et ufattelig og ubegripelig budskap Gud har satt inn i vår 
verden – når vi møter det med rasjonalitet og fornuft. 
Slik jeg ser det etter i over førti år å ha hatt som yrke: å stå ved en 
grav: kun troens mysterium har Gud stilt opp mot dødens 
overveldende virkelighet! 
Gud er selv – hellig, korsfestet kjærlighet. 
Kjærligheten som faller i jorden og dør. Hvetekornet som spirer fram 
til nytt liv. Bare JESUS kan gjøre død til liv for oss.

Kjærlighet og død er livets to største mysterier. At det går an å leve 
når man vet man skal dø. At det går an å elske og å bli elsket.
Mysterier påkaller en følelse av hellighet.
Jesu liv var preget av kjærlighet og død. Og av hellighet.
Kanskje kan vi stadig forstå kjærligheten og døden dypere i Jesu  
fotspor ?

Gud skaper kjærlighet, men Gud skaper ikke død. 
Gud motarbeider død på alle livets plan og felt.
Kjærligheten motarbeider dødens krefter.
Derfor – når Jesus dør – og er opptatt av døden gjennom livet, 
så er det fordi døden er vond og vanskelig. 
Til tider endog brå og brutal.
Gud engasjerer seg i døden på grunn av livet.
For det siste ordet skal ikke døden eie. 
Det siste ordet tilhører LIVET.
Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem ER: KJÆRLIGHETEN.
Kjærligheten som er sterkere enn døden.

OG denne – guddommelige kjærligheten – sender oss til hverandre: 
til å se hverandre – til å se andre – de langt borte og de nære. SE 
HVERANDRE med nye øyne – MØTE HVERANDRE på nye måter – 
og i hengivenhet «å leve for hverandre».

Andakt

Av Sigmund Bernhard Kruse
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En påskeopplevelse 
i Nord-Korea
Av Roald Føreland, 
daglig leder Evangelisk Orientmisjon

Påske

For noen år siden tilbrakte jeg påsken i Nord-Korea. Det var en 
spesiell opplevelse å våkne på langfredag til propaganda og høy 
musikk fra en bil. Da jeg kikket ut vinduet, så jeg ut på den store 
plassen midt i byen der folk bøyde seg for statuene av de to store 
lederne. De tok hver sin feiekost og feide den store plassen. Det 
var som et religiøst ritual. Det skjedde om og om igjen, nye grup-
per på 20–40 personer kom, bøyde seg i ærbødighet for så å feie.

Daglig leder i Evangelisk Orientmisjon Roald Føreland bor på Tinnheia. 
Evangelisk Orientmisjon, tidligere Den Norske Kinamisjon, er en tverrkirkelig 
misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889 med inspirasjon fra den engelske 
misjonæren James Hudson Taylor .Orientmisjonen har kontor i Ynglingefore-
ningens lokaler i Dronningens gate 37.

Det var kuldegrader ute. Inne var det kanskje 4–5 grader. Det var 
ikke strøm, selv på det beste hotellet i byen Haeju, et stykke sør 
for Pyongyang. Hensikten med turen var å besøke prosjekter som 
vi i fire år har drevet for å hjelpe helseinstitusjoner i tre av landets 
fylker. Vi tilbrakte 12–14 timer hver dag i bil og på møter med 
sykehusledelse ved åtte forskjellige sykehus. Veiene var et kapittel 
for seg selv. Humpete grusveier som strakk seg gjennom endeløse 
landskap med dyrkbar mark. Jordene var pløyd opp i påvente av 
vår og varmere vær. Det er helt utrolig at dette landet ikke er 
selvforsynt med mat. Mer en 30 % av befolkningen lider av kronisk 
underernæring. Årsaken ligger i landets styreform og mangel på 
jordbruksmaskiner. Det er ytterst få traktorer og noen flere okser 
med plog, men mesteparten av jordpløyingen skjer for hånd. Vi så 
flere tusen mennesker ute på jordene med hakker og spader.

Atombombe
Samtidig som folket lever i den største fattigdom har landet brukt 
milliardbeløp på å utvikle atombombe. Dersom de hadde brukt 
pengene til matforsyning i stedet for våpen, ville de kunne gitt nok 
mat til egen befolkning. Det uunngåelige spørsmålet blir da: Er det 
riktig å hjelpe et land som truer verden med atomkrig? 

Det er ikke folket, men ledelsen i landet som truer med atomkrig. 
Folket lever i en tilstand av hjernevask og frykt i et hermetisk 
lukket land. De har ikke tilgang til verken internett, TV, radio eller 
noen annen form for kontakt med verden utenfor. Det vi kan bidra 
med i form av hjelp til matproduksjon og rent drikkevann er av 
stor betydning, for å bryte ned fiendebildene som er skapt av pro-
pagandaen i landet. Vi ønsker å tenne et lys i mørke. Det nordko-
reanske folk er verdens mest undertrykte folk. Jeg ser det som vår 
menneskelige plikt å hjelpe dem. Imidlertid er vesentlig å bidra med 
prosjekter som hjelper de fattige uten å bli en støtte til regimet. 



7

Påske

De to lederne, henholdsvis Kim Il Sung (den evige leder) og Kim Yong Il (den store leder). Bilder av disse to finnes, for øvrig, i 
alle hjem og i alle offentlige kontorer i Nord-Korea. Dette bildet er fra byen byen Haeju, et stykke sør for Pyongyang. 

Krigspropaganda
Noe av det mest surrealistiske med hele opplevelsen av Nord-
Korea, var krigspropagandaen. På flyet fra Pyongyang til Beijing ble 
det vist sammenhengende filmer med Nord-Koreas mest populære 
musikkgruppe, bestående av 10–12 unge kvinner. Vakker musikk 
sammen med bilder av raketter, våpen og Kim Yong Un. I avisene 
var det bilder av jublende menneskemasser som liksom feiret 
prøvesprengningen av atombomben. På et barnehjem så vi et stort 
veggbilde av en koreansk soldat som stakk en bajonett i nakken på 
en amerikansk soldat. Det er nok ikke slik at enhver nordkoreaner 
tror på denne propagandaen. Alle vi møtte tok i mot oss som ven-
ner. Vi har hjulpet dem i form av flere hundre tonn med nærings-
rike grønnsaker og rent drikkevann på 28 sykehus. På ett sykehus 
fikk vi høre hvordan de måtte hente vann to ganger om dagen 
med okse og kjerre. De øste vann fra en liten bekk, og det med-
førte mange timers arbeid hver dag for tre ansatte. Nå har de vann 
ved 12 steder på selve sykehusområdet. Vannpumpene blir drevet 
av strøm fra solcellepanel. Pasientene blir fortere friske fordi de får 
rent drikkevann. Drivhusene får større avling med bedre vanntil-

førsel. På alle drivhusene og vannpumpene står det på engelsk og 
koreansk «To the glory of God and in friendship from Christian 
friends of Korea».  Det er vanskelig å opprettholde et fiendebilde 
av mennesker som bidrar med slik hjelp.

Boikott 
FNs sikkerhetsråd har enstemmig vedtatt en resolusjon som 
fordømmer Nord-Koreas prøvesprengning av atomvåpen. Hele 
verden har innført boikott av handel med landet. Boikotten gjelder 
imidlertid ikke, humanitær hjelp eller kultur. Nord-Korea er det 
land i verden som mottar mest matvarehjelp fra FN. Dette står i 
skarp kontrast til Juche-ideologien som handler mye om å være 
selvforsynt. Det er et stort prestisje-nederlag for myndighetene at 
de ikke klarer å brødfø egen befolkning. Vi mener at vi må hjelpe 
folket som lever under dette regimet. En dag vil det komme end-
ring. Dessuten har vi erfart at bistand bryter ned fiendebilder.
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Lindi er første kvinnelige 
kirketjener i Grim menighet

Selv har hun ikke reflektert så veldig over at hun er første kvinne 
i denne stillingen. Det viktigste for henne er at jobben som kir-
ketjener er variert, spennende og veldig trivelig.   Men hun legger 
likevel ikke skjul på at jobben krever en viss teknisk innsikt.
– Du bør være litt praktisk anlagt – du må kunne bytte lyspæ-
rer, henge opp ting, drive med litt malearbeid og bone gulv, for å 
nevne noe, sier hun. 

– Og du trives ok?
– Jeg trives ikke ok. Jeg stortrives, sier hun og skryter veldig 

av hvor lett det er å samarbeide med folkene i kirka og 
hvor godt samhold det er i staben.

Foruten å ha jobbet som kirketjener både i Hægeland og  Greip-
stad har hun vært innom yrker som lagerarbeid, hotell, telefonsalg 
og reinhold. Hun har også reist en del, og hatt lengre opphold 
både i USA og Asia. Hun har tatt en bachelorgrad i religion fra 
UIA, og har  også vært student ved Ansgar Teologiske høyskole. 
Nå bor hun på Rismyr i Greipstad sammen med en voksen datter. 

Men det er å jobbe som kirketjener hun trives best med. Kombi-
nasjonen av å styre sin egen hverdag samtidig som hun også kan 
treffe andre mennesker synes hun er veldig bra.

– Men tilbake til dine praktiske ferdigheter, er du klar for 
noen direkte og tøffe spørsmål?

– Det går sikkert bra..
– Kan du bytte dekk på bilen?
– Ja, det kan jeg. Men har de siste årene brukt dekkhotell.
– Kan du kløyve ved?

– Ja, jeg kan kløyve ved hvis jeg må.
– Kan du bruke motorsag?
– Nei, det kan jeg ikke. Beklager å skuffe deg. Men jeg er ikke 

redd for å lære nye ting. Her i kirka har vi en snøfreser. Jeg 
ser fram til å lære å bruke den når det blir aktuelt. 

– Vi runder av med et litt mildere spørsmål: Hva har overras-
ket deg mest etter at du startet i jobben?

– Jeg er positivt overrasket over frivilligheten, altså hvor 
mange folk som i løpet av uka er innom kirka i forskjel-
lige ærend. Jeg ser hvor godt dette bygget fungerer som 
arbeidskirke. Det er noe de fleste kanskje ikke tenker over, 
avslutter vår nye kirketjener

Grim

Av Svenn Anders Spikkeland

Lindi Anna Aagedal (45) ble fra januar 2022 tilsatt i Grim kirke som 
kirketjener og vaktmester. 

For første gang er en kvinne tilsatt som kirketjener og vaktmester 
i Grim kirke. 2. januar 2022 hadde Lindi Anna Aagedal (45) sin 
første dag på jobb i en 60% stilling.
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– Sitt ikke inne, når alt HÅP er ute!
En søndag i februar, med snø i lufta, men skiføret 
noen mil unna, velger vi labbetur i nærområdet igjen.                                                                                                                                           
Hellerstønuten blir målet denne gangen. Dette er den høyeste 
toppen i «Byskauen», på 166 moh.

Man kan komme til denne fra både Ravnedalen og Krossen, i 
tillegg til Eg. Vi valgte å starte fra Ravnedalen denne gangen, og 
gikk derfra opp til Bånetjønn. Etter å ha fulgt tjønna på vestsiden 
til den dreier mot høyre, tok vi trappene til venstre opp mot 
Ravneheia. Vi fulgte en oransje- og hvitmerket løype oppover og 
holdt mot høyre innover. Det ble en del stigning i starten, men 
fint å kjenne at blodpumpa jobber. Stien svinger seg inn mellom 
små einerbusker og mellom furutrær. Etter hvert møter oransje 
sti rødmerket skiløype. Vi fulgte da denne vestover noen hundre 
meter. Like under høyspentlinja, står et gammelt treskilt, som 
viser vei opp til Hellerstønuten.  Da er det ikke mange meterne 
før vi er på toppen. Her finnes en postkasse, hvor man kan skrive 
seg inn i manntall, om man lyster.

Fra bymarkas høyeste punkt kan man på klare dager få flott utsyn 
mot sjøen, og man skuer over til Hellemyr, Tinnheia og til andre 
topper i området, som Åmlinuten og Gråmannen.  Her kan man 
da finne roen og bare nyte og være til! Denne dagen var sikten 
begrenset, og vi hadde valgt bort både kaffe, niste og sitteunder-
lag.. Likevel er vi takknemlige for å kunne bevege oss, kjenne snø 
og vind i ansiktet og være i naturen. 

På vei ned igjen valgte vi å følge oransjemerket Lochners løype 
over Ravneheia, en fin trasè med litt opp og ned, men også mye 
åpent lende.  Vi kunne valgt å følge merket løype mot Ravnedalen 
igjen, men i stedet tok vi over toppen på Ravneheia og gikk ned 
mot Paradis ved Krossen. Om man har bil her eller der, blir det 
et stykke på vei (Løkkeveien) mellom Ravnedalen og Paradis. Og 
man kan gjerne gå motsatt retning av det vi valgte. Det er det 
som også er så greit på Grim; Det finnes så mange muligheter, og 
turen kan være unnagjort på mellom 1 time og halvannen. 

Håper vi møtes på tur!

Utsikt fra Hellerstønuten 
Du kan komme til Hellerstønuten enten fra 
Krossen, Ravnedalen eller Eg. 

Av Gunnveig Syrstad Rykkelid

Aktuelt turmål
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Hellemyr

– Det viktigste 
er møte med mennesker

Når sokneprest Sigmund Bernhard Kruse oppsummerer sin 
prestegjerning, er det dette han fremhever som det viktigste: 
Møte med mennesker, ansikt til ansikt. Om dette skjer i kirken, 
på butikken, i lysløypa, ved sykesenga eller i møte med pårørende; 
viktig har det vært på hver sin måte.

Kirkerommet har likevel fått en helt spesiell plass hos ham de 
siste to årene. – Det er nok i koronatiden som dette har blitt 
klarere for meg, sier han. – For å følge reglene om tilstrekkelig 
avstand i personlige møter, måtte vi nok hatt større rom enn 
kontor og grupperom. Da ble kirkerommet løsningen. Her er stor 
nok plass. Og så ble behovet for avstand til en opplevelse av stør-
re nærhet, slik jeg har opplevd det unike kirkerommet, forteller 
han. – Her blir vi sett og møtt av en Gud som ble menneske. Jesus 
har opplevd hele spekteret av menneskelighet.

Sigmund vokste opp på Smøla. Faren hadde i sin ungdom vært 
soldat under angrepet på Narvik i 1940. Han var fisker. Moren 
sørget for hus og hjem og barneflokken. Farens dype alvor, særlig 
omkring døden, preget familielivet. 

I oppveksten følte Sigmund seg ofte alene som kristen. På fritida 
drev han med idrett, spesielt løping. Det ble en stor opptur da 
han valgte å reise til Oslo etter realskolen. – Å gå på et kristent 
gymnas (KG) var fantastisk. Og enda bedre ble det da jeg begynte 
i KFUM-kameratene, forteller han. – Jeg fortsatte med terrengløp 
og vant både sølvmedalje og bronsemedalje i NM for juniorer.

– Hvordan ble det til at du valgte presteutdannelsen?
– Prestekallet lå der lenge. Jeg fant min identitet gjennom bibelfor-
tellingene, og særlig Peters historie grep meg. Men 7 års utdan-

Av Wenche Bariås

ning? Det føltes veldig lenge før jeg startet på MF. Men da jeg var 
i gang med studiet, kunne jeg ikke la det være. Og årene gikk fort, 
sier Sigmund. Etter ordinasjonen ble han sykehusprest på Lovisen-
berg sykehus og småkirkeprest i området rundt St.Hans haugen i 
Oslo. Innimellom tok han ett års sjelesorgutdannelse i Phoenix i 
Arizona. 

I 1991 ble Sigmund Kruse ansatt som res.kap i Grim menighet. 
Da Hellemyr ble egen menighet høsten 1997, ble han sokneprest. 
– Når du nå ser tilbake, hva har gledet deg som prest i alle disse 
årene?
– Jeg hadde konfirmanter allerede fra prestetjenesten startet, og 
nå i 30 år på Hellemyr. Og tenk at jeg, som straks fyller 70, kan 
glede meg så til å møte også årets 38 konfirmanter, det er fantas-
tisk! Vi har hatt noen flotte samlinger med spørsmål, undring og 
stor åpenhet i alle år. Og nå i koronatida har kirkerommet gitt oss 
en større nærhet, også til det guddommelige; det er min opplevel-
se! Jesus er blitt tydeligere for meg med årene. Han var både sann 
Gud og sant menneske, og det har vært så viktig å formidle.

– Jeg har gledet meg over den store bredden i barne- og 
ungdomsarbeidet og er takknemlig for alle frivillige som har vært 
med på dette i alle år. Nå etter koronaen er jeg spent på om 
alle vil komme tilbake, men håper selvfølgelig på fortsatt vekst i 
arbeidet.

– Men kirkerommet. Har det gitt nok inspirasjon med så lite 
utsmykning her?
– Jeg tenkte i starten at det var veldig nakent i forhold til andre 
kirker, men jeg har likt enkelheten. Vi fikk lysgloben som ble en 
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Hellemyr

Sigmund Kruse slutter som prest i Hellemyr kirke. Konfirmasjonsguds-
tjenesten lørdag 7. mai blir hans siste gudstjeneste. På bildet ser vi ham 
som stolt morfar som døper sitt andre barnebarn. 

fin avslutning av konfirmanttimene. Men etter mange år opplever 
jeg også at ny innredning, altertavla og de liturgiske møblene, har 
gitt kirkerommet et stort løft. Likevel; det er blitt klarere for meg 
at det er menneskene her inne som fyller rommet med liv. Og 
gudstjenesten med sine faste ritualer er uansett hovedpulsen i 
menigheten.

– Du har møtt mange mennesker i sorg, fortvilelse og etter tra-
giske hendelser.
– Ja, kirken er ofte etterspurt når det skjer triste ting. Vi viser 
omsorg når vi åpner kirken. For noen kan det være en trøst og en 
bønn når man kan komme inn her og tenne et lys. Ofte har det 
også blitt nære, dype og utfordrende samtaler, særlig etter trage-
dier. Det er ingen hemmelighet at jeg bl.a har vært nært involvert 
til mennesker som opplevde både tragedien i Baneheia og ulykken 
ved Dalane, hvor barn og unge ble revet bort. 

– Med et skråblikk på disse årene, er det noe du gjerne skulle ha 
gjort eller ha endret på?
– Når jeg tenker tilbake, skulle jeg spesielt ønsket at jeg i star-
ten hadde vært mer åpen for og støttet ungdommens uttrykk i 
gudstjenesten. Barn og unge må få sin plass, og har fått det etter 
hvert. Vi kunne hatt flere folkelige gudstjenester. Jeg er takknemlig 
for alle initiativ og alle voksne som har bidratt på hver sin måte. 
«Livsutfoldelse» er fint å ha med i vår visjon.

Lokalt på Hellemyr har presten ivret for samarbeid. Kontakt 
med skolen var det mer av tidligere, men det inviteres til jule-
gudstjeneste hvert år. Barnehagene inviteres til jule- og på-
skevandringer. Kirken var med da også velforeningen og Vigør 
jobbet for kunstgressbanen. – Jeg har gledet meg over den store 
aktiviteten i Vigør. Og vi møter jo de samme ungdommene. Flott 
er det også at kirken nå har et misjonsprosjekt som heter «Idrett 
krysser grenser», sier Kruse. 

26. april fyller Sigmund Bernhard Kruse 70 år. Da er det slutt på 
over 30 år som prest på Hellemyr. Han er takknemlig for å ha job-
bet sammen med så mange dyktige medarbeidere og daglige lede-
re i staben; og særskilt de siste årene sammen med Ing-Marie. Nå 
må han gi slipp på fast stilling, slik er reglene. – Det er vemodig å 
slutte, men jeg er åpen for å være vikarprest, sier han – Uansett 
føles det riktig å flytte ut av bydelen. Men jeg vil bo i Kristiansand 
i nærheten av Linn og familien. Jeg er jo morfar til August og Han-
nah; begge har jeg døpt i Hellemyr kirke, smiler han. Yngstedatter 
Elise er nygift og bor i Oslo.

Vi takker sokneprest Kruse på en stor kirkekaffe søndag 24. april. 
Han skal få avslutte med konfirmasjonsgudstjenestene lørdag 7. 
mai. Vi ønsker ham mange gode år fremover.
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Hvorfor måtte Jesus dø?
Evangeliene forteller i hovedtrekk om de samme hendelsene: 
Jesus blir arrestert av de jødiske myndighetene, overgitt til de 
romerske myndighetene og dømt til døden av den romerske 
landshøvdingen Pontius Pilatus. Dommen blir iverksatt umiddel-
bart gjennom korsfestelsen, og to dager senere, på påskedag blir 
graven funnet tom. 

Det kan være vanskelig å forstå 
hvorfor disse hendelsene måtte finne 
sted. Kunne ikke Gud ha ordnet 
dette opp på en annen måte? Måtte 
Sønnen ofres? Vi kan få inntrykk av at 
Gud er hevngjerrig og krever et offer.

For å komme til rette med en del av 
disse innvendingene er det viktig at vi 
husker hvem Jesus var. Han var Guds 
Sønn, men han var også Gud selv. 
Jesus er en av personene i treenig-
heten; Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det 
betyr at også Jesus var til før tidens 
begynnelse, ved skapelsen, og at Han 
er etter tidens slutt. Det var derfor 
Gud selv, som ble menneske i Jesus 
Kristus, som døde på korset. 

Hva er et offer?
Jesu død på korset blir forstått som 
et offer. Å ofre innebar at man gav fra 
seg noe til Gud, av avling eller buskap. 
Offeret hadde i hovedsak to funksjo-
ner. Den ene var å uttrykke takk til 
Gud, altså et takkoffer. Den andre å 
sone noens synder, altså det vi kaller 
for sonoffer.

”Det er en utbredt feiloppfatning av hensikten med offeret er 
å blidgjøre Gud. Offeret skjer for menneskets skyld, for å fjerne 
det som skiller det fra Gud”, skriver sokneprest Odd Bjarne 
Ellefsen i denne teksten. Onsdag 30. mars kl 19.30 inviterer 
han til  Undervisning og samtale i  peisestua i Grim kirke. Da 
kan du lære mer om dette temaet.

Funksjonen for sonofferet, som er det vi snakker om i forhold til 
påsken, er å sone menneskers synd. Å sone synden var nødvendig 
fordi synden skaper en urenhet som gjør det umulig å nærme 
seg det hellige. Det hindrer forholdet til Gud. Når synden sones 
fjernes menneskets synd, og relasjonen til Gud kan gjenopprettes.

Det er en utbredt feiloppfatning av 
hensikten med offeret er å blidgjøre 
Gud. Offeret skjer for menneskets 
skyld, for å fjerne det som skiller det 
fra Gud. 

I påsken spiste jødene påskelammet 
til minne om befrielsen fra Egypt (2 
Mos 12). Blodet fra lammet som ble 
ofret den gangen ble strøket på dør-
stolpene for at dødsengelen skulle 
gå forbi huset. Blodet, og dermed 
offeret, ble en beskyttelse mot det 
onde. På denne måten fikk offeret 
en stedfortredende funksjon. Siden 
lammet døde, kunne menneskene 
leve.

Jesus som offer
Jesu død blir tolket som et offer. 
Paulus skriver at Jesus «gav seg 
selv for oss som en offergave» (Ef 
5,2). Og Jesu egen innstiftelse av 
nattverden kan også tolkes i denne 
retning når han snakker om brødet 
som «min kropp, som gis for dere», 
og vinen som «den nye pakt i mitt 
blod som blir utøst for dere» (Luk 
22,19f)

Påske

Det å forsøke å forstå meningen med Jesu død og oppstandelse er noe som har opptatt mennesker helt siden det skjedde.
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Påske

Når vi forstår Jesu død på korset som et sonoffer for å sone 
menneskers synd, er det viktig å huske at Han som ofret seg var 
ikke bare Guds Sønn, men også Gud selv. Gud krevde ikke at 
andre ble ofret. Gud ofret seg selv.

Ulike forsoningsteorier
Men hvorfor var det nødvendig at dette skjedde? Det handler jo 
om at mennesket blir forsonet med Gud, og vi snakker derfor 
ofte om ulike forsoningsteorier. I hovedsak refererer vi til tre 
typer: objektiv, subjektiv og klassisk forsoningslære. Spørsmålet er 
om forsoningen bare er noe som skjer i mennesket selv (subjek-
tiv), eller om det også medfører en forandring i Guds forhold til 
mennesket (objektiv). 

Den klassiske forsoningslæren poengterer at forsoningen ikke 
bare er en sak mellom Gud og mennesker, men at også andre 
krefter og makter er involvert. Menneskets største problem er at 
det er i syndens, dødens og djevelens makt. Det oppgjøret som 
skjer på korset fullbyrdes i oppstandelsen, når døden er beseiret. 
Luther peker på at menneskets synd også rammes av loven og 
Guds vrede. Når Jesus ofrer seg, rammer vreden Ham, og men-
nesket blir satt fri. 

Budskapet om at Jesus har gitt sitt liv, og beseiret døden og det 
onde i oppstandelsen har også blitt en impuls til å ta kampen opp 
for å sette mennesker fri fra det som holder dem nede. På denne 
måten handler ikke Jesu offer bare om det som skjer i relasjonen 
mellom Gud og mennesker, men også om hva som skjer mennes-
ker imellom. 

Til slutt
Paulus skriver at det var «Gud som i Kristus forsonte verden med 
seg selv» (2 Kor 5,19). Det forteller oss at Gud selv lengtet etter 
en forsoning med de han hadde skapt. Han krevde ikke noe fra 
andre, men ofret seg selv i Kristus, han som selv er Gud. 

Denne artikkelen har hentet mye stoff fra boka «Gud, verden og 
håpet» av Harald Hegstad. 

Vil du lære mer? 
Da er du velkommen til «Undervisning og samtale» i Grim kirke, 
onsdag 30. mars kl 19.30 i peisestua i Grim kirke. Sokneprest Odd 
Bjarne Ellefsen underviser, og det blir enkel bevertning. 
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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.
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Vil du støtte Menighetsnytt?
Menighetsnytt distribueres til 5.500 husstander 

i nærmiljøet. Ta kontakt dersom du vil støtte oss med 
en annonse: Menighetsnytt.kristiansand@gmail.com

Hvis du vil støtte oss med en gave, kan du bruke 
Vipps nr 724546 eller kontonr 3000 07 70074. 

Merk betalingen med gave menighetsbladet.

Vår- Vår konsert
“De Som Synger”

Grim Kirke 11.mai 2022, kl 19.00
dirigent: Solveig Waage, organist: Gillian Wilder

•	egne solister, allsang
•	enkel servering etter konserten

fri entré  -  kollekt

VELKOMMEN!
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Menighetskalender Grim Kirke
Gudstjenester
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Søndag 03.04.2022 kl. 11.00
Familiegudstjeneste med påskevandring ved Odd 
Bjarne Ellefsen, nattverd, offer til menighetens 
barnearbeid.

Søndag 10.04.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer 
til menighetens misjonsprosjekt.

Torsdag 14.04.2022 kl. 19.00 – skjærtorsdag
Kveldsgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, 
offer til Kirkens SOS.

Fredag 15.04.2022 kl. 11.00 – langfredag
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, offer til 
menighetens arbeid.

Søndag 17.04.2022 kl. 11.00 – 1. påskedag
Høytidsgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, 
nattverd, dåp, offer til menighetens arbeid.

Søndag 24.04.2022 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, 
offer til menighetens arbeid.

Søndag 01.05.2022 kl. 11.00 
Gudstjeneste ved vikar, nattverd, offer til menighetens 
arbeid.

Søndag 08.05.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer 
til menighetens arbeid.

Lørdag 14.05.2022 kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Odd Bjarne 
Ellefsen og Steffen Eikenæs, offer til menighetens 
ungdomsarbeid.

Søndag 15.05.2022 kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, 
nattverd, dåp, offer til menighetens barnearbeid.

Søndag 22.05.2022 kl. 11.00 
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer til 
kirkens ungdomsprosjekt (KUP).

Søndag 29.05.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikar, nattverd, offer til menighetens arbeid.

Søndag 05.06.2022 kl. 11.00
Gudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, offer til 
menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 12.06.2022 kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved Odd Bjarne Ellefsen, nattverd, dåp, 
offer til menighetens barnearbeid.
Sommerfest med aktiviteter for barn, salg av grillmat, 
utlodning/basar etter gudstjenesten.

Strikketreff
Et hyggelig møtepunkt i Grim kirke

– med eller uten strikkepinner

TID: Torsdager i partallsuker, kl. 11-13
STED: Peisestuen i Grim kirke
Ta med niste og strikketøy. Vi serverer kaffe og te.

Spørsmål? Kontakt Anne Nora (90074030) eller diakon Elin (90662699)

Vårbasar i Grim i Grim kirke
I år vil vi prøve en ny vri på vår-basaren. Allerede nå er loddbøker ute 
for salg, med mange fine gevinster – blant annet varierte gavekort. 
Hvis du ønsker å selge lodd, får du utlevert loddbok i Grim kirke. 
Hvis du ønsker å kjøpe lodd, vil det skje på alle kirkekaffer og andre 
arrangementer i kirken fremover våren.

Trekningen blir på sommerfesten 12. juni. 
Da vil vi også ha to runder med åre-salg, gevinster mottas med takk. 
Det blir fiskedam, grilling og annet som hører til på en sommerfest. 

Velkommen til innsats for Grim menighet – et godt sted å være.
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Døde:
2021:
10.11 Kay Benjamin Sjøkvist
13.11 Tor Helge Bysheim
21.11 Geir Storholt
04.12 Terje Magnus Bakkland
04.12 Anne Marie Ravnaas
07.12 Sissel Dybing
09.12 Simon Gunvald Wangen
16.12 Signe Mary Håvorsen

2022:
06.01 Astri Kristine Dahl
09.01 Øystein Lønn
21.01 Karl Bernt Kristiansen
22.01 Stein Arntsen
23.01 Arve Birger Berthelsen
27.01 Magnhild Gustava Hushovd
02.02 Meta Marie Nilsen
05.02 Maria Hegna
23.02 Hildur Steen

Døpte:
27.02  Ferdinand Åsland Lund

Formiddagstreff i Grim kirke
Klokken 11–13 i Peisestua
6. april: «7 dager i Jerusalem» 
– Refleksjoner over 
påskedramaet ved Rolf Solås
4. mai: Nasjonalt tema og 
musikalsk bidrag ved gruppen 
«Old Boys»
3. juni: Sommeravslutning og 
basar

Allsang, andakt og et varmt 
måltid 
(kr. 50). 

Velkommen!

Program for ALF-KLUBB våren 2022
6. april: Påskequiz
4. mai: ALF-olympiaden
1. juni: Sommeravslutning

Sjekk veggen vår
Misjonsutvalget har en egen 
vegg nederst i kirkesalen. Her 
oppdaterer vi hva som skjer 
med misjonsprosjektet vi har i 
forhold til Madagaskar og Det 
Norske Misjonsselskap (NMS). 
Følg med på hva som skjer!

Offer:
02.01 Menighetens arbeid  kr. 1.755,-
09.01 Menighetens misjonsprosjekt  kr. 3.500,-
16.01 Menighetens barnearbeid  kr. 3.450,-
23.01 Menighetens arbeid  kr. 1.250,-
30.01 Menighetens arbeid  kr. 2.809,-
06.02 Menighetens arbeid  kr. 2.677,-
13.02 Menighetens misjonsprosjekt  kr. 1.600,-
20.02 (ikke gudstjeneste)
27.02 Menighetens arbeid  kr. 1.150,-

FØLG OSS PÅ FACEBOOK – GRIMKIRKE – 

Trenger du kirkebil 
til gudstjenesten?

Ring mellom 
kl. 10.00 – 10.10.

908 97 212
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Menighetskalender Hellemyr Kirke
Gudstjenester
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Søndag 03.04.2022 Kl.11.00 
Temagudstjeneste v/S.B. Kruse og konfirmantene.
Offer til Kirkens Nødhjelp. Menighetens årsmøte 
etter kirkekaffen, kl.12.45

Fredag 15.04.2022 Kl.11.00 
Langfredagsgudstjeneste v/S.B. Kruse.

Søndag 17.04.2022 Kl.11.00 
1.påskedag. Høytidsgudstjeneste v/S.B. Kruse. 
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 24.04.2022 Kl.11.00 
Avskjedsgudstjeneste for Sigmund B. Kruse. 
Fred Henry Berg, kor og musiker fra menigheten. 
Offer til menighetens arbeid. Etter gudstjenesten 
er det Festkirkekaffe med diverse innslag.

Lørdag 07.05.2022 Kl.12.00 og Kl.14.00 
Konfirmasjonsgudstjenester v/S.B. Kruse, I. 
Røed og A. Rønaasen Reve. Sang Emilie Thrana, 
trompet Jens Forus. Offer til menighetens 
ungdomsarbeid.

Søndag 15.05.2022 Kl.11.00 
Gudstjeneste v/vikarprest. Offer til Laget.

Søndag 22.05.2022 Kl.11.00 
Familiegudstjeneste v/vikarprest. Offer til 
Trosopplæringen.

Søndag 05.06.2022 – 1.pinsedag. Kl.11.00 
Høytidsgudstjeneste v/vikarprest. Offer til KIA, 
(kristent internasjonalt arbeid).

Søndag 19.06.2022 Kl.11.00 
Innsettelsesgudstjeneste for ny sokneprest Ingrid 
Spikkeland v/domprost Fred Henry Berg. Offer til 
menighetens arbeid. Velkomstkirkekaffe.

Søndag 07.08.2022 Kl.11.00 
Gudstjeneste v/vikarprest. Offer til menigheten.

Døde:
William Moe Linløkken  13.11.2021
Grethe Jakobsen              31.01.2022
Anne Mathilde Bergstøl  08.03.2022

Døpte:
05.03.2022 Mariam Elise Tobiassen Othman
05.03.2022 Sarah Danielssen
05.03.2022 Aurora Danielssen

Søndag 21.08.2022 Kl.11.00 
Gudstjeneste v/vikarprest. Offer til KUP.

Søndag 28.08.2022 Kl.11.00 
Familiegudstjeneste v/Ingrid Spikkeland. Offer til 
menighetens misjonsprosjekt.

Kl. 12.00 Kl. 14.00
Dennis Nicolay Finsådal Sarah Danielssen
Kristine Gammelsæter Hanna Mageland Padøy
Josefine Gundersen Sarah Alice Oudalstøl Trondsen
Mina Grindheim Jaktevik Jasmin Torjussen
Nicolai Løvland Jensen Linea Andresen Barikmo
Peter Håbakk Lorentsen Emma Gumpen
Lina Marie Blomqvist Saghaug Ingrid Malen Røilid
Håkon Bamle Siegwarth Kajsa Meås Nilssen
Mari Bamle Siegwart Even Alexander Vegusdal-Kile
Ulrikke Skoglund Hannah Aasen
Lucas Andrade Johannessen Magnus Furholt Endresen
Emely Bentsen Bakstad Nicolai Furenes
Pernille Vartdal Frustøl Emil Hauge
Sondre Elias Skutlaberg Malin Grønn Johnsen
Natalie Pizarro Strømme Oliver Smestad von Kirchbach
Joakim Wagtskjold Groos Marie Omland
Henrik Bue Tuva Leikvoll Sveinsson
Sebastian Unneland Mariam Elise Tobiassen Othman
 Lotte Moe-Langfeldt

Konfirmanter i Hellemyr kirke 
lørdag 7. mai 2022
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Av Wenche Bariås

Tlf: 24 03 48 

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

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

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

20 21

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

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

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

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

Fasteaksjonen 2020 i 
Grim og Hellemyr menighet

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







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

Innsamling

10 11

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

Her henger juleposer klare til å fylles.

Hellemyr

GRIM TORG 2     TELEFON 38 02 16 23

Rigedalen 52 Tlf 38 02 48 00,  
4626 Kristiansand www.dekkborsen.no
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Oppstart mandag 24. august 

Se www.grimkirke.no/babysang/465  

for påmelding og annen praktisk informasjon. 

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

Håper vi sees! 
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SØRLANDETS STØRSTE 
INNENDØRS UTSTILLING AV 

GRAVSTEIN

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

www.strandberg-stein.no

* Navntilføyelser * Omslip * Oppussing  *
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Misjon

Liv Wendel 
utdanner sykepleiere i Nepal

‘Mission’ kaller folk sykehuset her. Om det er fødsel som er på 
gang, en brukket arm eller en trafikkulykke, så er det til ‘Mission’ 
man drar. Okhaldhunga Community Hospital drives av United 
Mission to Nepal (UMN). Sykehuset tjener et område med rundt 
250 000 mennesker, 8 mil sør for Mt. Everest.  Arbeidet her 
startet som en liten klinikk for mer enn 60 år siden. Siden da har 
mange nasjonale og internasjonale arbeidere lagt ned mye arbeid 
og hjerte her og sykehuset har vokst etter behovet.

Liv Wendel bodde for ikke lenge siden på Grim i Kristiansand og 
jobbet på fødeavdelingen på Sørlandets sykehus. Nå bor hun i 
Nepal og jobber som lærer på en sykepleierskole  i Okhaldhunga 
– 8 mil fra Mount Everest.  Skolen er knyttet til et sykehus som 
betjener 250 000 mennesker. Her forteller hun om arbeidet sitt 
og om kontrastene mellom Nepal og Norge.

Det var med en del ydmykhet jeg tok imot muligheten til å få 
jobbe her. Det gir en spesiell følelse å stå på skuldrene til så man-
ge som har vært her før meg. Samtidig var det som en gammel 
drøm som åpnet seg, og da skal man jo våge å ta imot. Jeg jobbet 
allerede for UMN i Nepal, som utsending for Normisjon. Jeg var 
rådgiver i et prosjekt lengst vest i landet, med fokus på å be-
kjempe vold mot kvinner i forskjellige former. I 2019, omtrent da 
dette prosjektet kom mot slutten etter fem år, startet sykehuset i 
Okhaldhunga opp en sykepleierskole, og jeg fikk spørsmål om jeg 
kunne tenke meg å bidra der. Som sykepleier og jordmor, var det-
te en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Mens jeg var i Norge 
mellom disse to oppdragene kom imidlertid pandemien og førte 
til at det ble et mye lengre opphold i Norge enn jeg hadde sett 
for meg. Men det ble også en viktig mulighet for å ta opp igjen 
gamle jordmor ferdigheter.

Før Nepal bodde jeg på Grim i Kristiansand og jobbet på føden 
på Sørlandet Sykehus, med verdens dyktigste jordmor-kolleger på 
en veldrevet avdeling. Det var et godt sted å komme tilbake til og 
bli varm i jordmorfaget igjen.

Nå er jeg omsider vel på plass i Okhaldhunga. Kontrasten til en 
norsk fødeavdeling er egentlig for store til at det gir helt mening 
å sammenligne. Men det som er, er at de som føder og de som 
blir født har samme rett på god, trygg og respektfull fødselshjelp, 
om de så befinner seg i Norge eller i Nepal. Derfor gir det stor 
mening for meg å bidra i utdanningen av fødselshjelpere. Jordmor-
fag er en stor del av sykepleien her. Det handler ikke bare om å 
gi videre kunnskap, men også om praksis og holdning overfor de 
som føder.

Det første kullet med studenter er på stipend fra staten som be-
taler for utdanningen, mat og bo for hele studietida. De er plukket 
ut blant mange hundre søkere, fordi de har så gode karakterer, 
og er fra marginaliserte grupper, enten såkalte kasteløse eller fra 

Her er Liv Wendel sammen med noen av mødrene på ventehjemmet for 
gravide.
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Misjon

marginaliserte etniske grupper. Så 
de er en usedvanlig gruppe, både 
veldig lærevillige og flinke. Det er 
et privilegium å få undervise dem.

En annen og uventet del av arbei-
det mitt her er å koordinere et 
mental helse prosjekt som rulles 
i gang i år. Det er stort behov for 
økt kompetanse på mental helse 
og bedre tjeneste for psykiatris-
ke pasienter. Mye stigma rundt 
mentale lidelser gjør også at det 
er vanskelig for folk å oppsøke 
hjelp. Pandemien har i tillegg ført 
til en økning i selvmordsforsøk og 
alkoholrelaterte problemer. Gjen-
nom Normisjon/Norad har vi fått 
midler til å bygge opp en psykia-
trisk avdeling på sykehuset, kurse 
ansatte og formidle informasjon 
om mental helse gjennom radio. 
Det er et viktig arbeid for noen av de mest sårbare og utsatte i 
samfunnet.

Visjonen til UMN er ‘Fullness of life for all, in a transformed Nepali 
society’ – ‘Overflod av liv, i et forvandlet nepali samfunn’. Det er hen-
tet fra Joh 10:10, der Jesus sier ‘Jeg er kommet for at dere skal ha liv 
og overflod’. Alt livgivende arbeid der håp og mening gror fram, er 
tegn på Guds rike. Både arbeidet med å utdanne unge nepali syke-
pleiere og arbeidet for bedre tjeneste for pasienter med mentale 
lidelser er del av denne større historien. Misjonen er Guds. Det 
er han som bringer liv og håp til folk og hele samfunn.

Om du ønsker støtte arbeidet her kan du gjøre det gjennom 
Normisjon: Gavekonto: 1503.02.13537 prosjektnummer 306008.

Med vennlig hilsen Liv Wendel
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Okhaldhunga Community Hospital drives av United Mission to Nepal (UMN). Sykehuset betjener et område 
med rundt 250 000 mennesker, 8 mil sør for Mt. Everest. Hvert år blir det født 1200 barn på sykehuset. 
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Min salme

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Jeg trodde det skulle være lett å velge «min salme», men jeg ser jo 
nå at det er veldig mange som kunne stått på toppen av favorittlisten.  
Salmeboken er en skattkiste, og høydepunktene er mange. 

Men siden det nå nærmer seg påske, er det naturlig for meg å velge 
salmen på nr. 197; «Deg være ære, Herre over dødens makt!»  Salmen 
er skrevet av sveitseren Edmond Louis Budry i 1885, den ble oversatt 
til norsk av Arne Fjellberg i 1947. Melodien er fra Händels oratorium 
«Judas Maccabaeus».

Dette er en skikkelig lovsang, som alle som oppsøker en kirke i 
påsketiden nok vil høre, og synge!

Deg være ære, Herre over dødens makt
Evig skal døden være Kristus underlagt
Lyset fyller haven, se en engel kom
Åpnet den stengte graven – Jesu grav er tom

Refreng:
Deg være ære
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Frykt ikke mere! Evig er han med
Troens øye ser det; Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er hans vei
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg

Se, Herren lever! Salige morgenstund
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn
Jubelropet runger; Frelseren er her
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er

av Harry Omdal

Deg være ære over dødens makt
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Gater i Grim: Prost Lassensgate

Hvem var prost Lassen?

Paul Brodahl Lassen var en norsk prest og stortingsmann, født i Bjelland 
i Vest-Agder. Lassen var sønn til en prest. Han ble student fra katedral-
skolen i Kristiansand i 1814 og cand. theol. i 1819. Samme året ble han 
personalkapellan i Evje, og i 1821 sokneprest der.

Fra 1828 var hans sokneprest i Audnedal. Den lange perioden 1841–80 
var han stiftsprost og sokneprest i Kristiansand. Lassen var 4. represen-
tant fra Lister og Mandals amt på Stortinget 1839, medlem av næringsko-
mite nr 2. Han var ordfører i Audnedal 1838–41 og i Kristiansand i 1845.

Prost Lassen var gift med Elisabeth Sophie, f. Arbo, som fødte ham 3 
barn. Anne Cathrine Lassen f.1824, Jens Lassen, f. 1825 og Anne Marie 
Lassen, f. 1831.

Anne Cathrine giftet seg med Gerhard von der Lippe i 1850, og ble i 
Kristiansand med sin slekt. Jens dro til Gran på Hadeland med sin familie. 
Anne Marie giftet seg med Johan Jørgen Schwartz og førte familien 
videre i Drammen-distriktet.

I Rusleturbok nr. 2 fra Grim forteller flere personer om gode opp-
vekstkår i denne gata, flere typer familiehus og mange jevnaldrende å 
leke med. En av husrekkene er idag bevaringsverdig og tatt godt vare på 
fortsatt.

Av Elfie Dørum

Om prosten noensinne har vandret på Grim, vites ikke, men en mindre 
gate her er oppkalt etter ham.
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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.

Prost Lassens gate i dag. Lassen var  stiftsprost og sokneprest i 
Kristiansand fra 1841–1880. Han var også 4. representant fra Lister 
og Mandals amt på Stortinget 1839.
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Smånytt Hellemyr

Drop in-dåp

Alle som passerer forbi Solkollen barnehage legger merke til store 
endringer i landskapet på nedsiden av Breimyrveien, i området ved 
gangstien mot klatreparken Høyt og Lavt. Store anleggsmaskiner har vært 
i aksjon de siste månedene, og området er ikke til å kjenne igjen. Det blir 
spennende å følge arbeidet i tida fremover.  

Etter flere års reguleringsarbeid vedtok Kristiansand bystyre i mai 
2020 detaljregulering for det nye byggefeltet «Hellemyr E1». Samtidig 
vedtok bystyret at navnet på veien gjennom boligområdet skal være Lille 
Kartemyrvei. Området heller ned mot Grotjønn og Gamle Mandals vei 
og vil få småhusbebyggelse med frittliggende eneboliger og rekkehus. 
Takflatene på boligene skal i størst mulig grad benyttes til solenergi.

Boligområdet skal romme 43 boliger, gatetun, et stort felles grøntområde 
og en offentlig lekeplass. Turveien som er koplet opp til Gamle Mandalsvei 
og klatreparken Høyt og Lavt skal oppgraderes, og vil bli en viktig trase for 
nye beboere og en kvalitet for lokalmiljøet. Det kan også bli aktuelt å lage 
akebakke og sykkelløype i friområdet.  

Boligene blir liggende som en naturlig videreføring av eksisterende boligfelt 
på Tjuvhelleren og Solkollen. Den vestlige delen av området reguleres 
til offentlig tjenesteyting i form av sykehjem og omsorgsboliger, men det 
er uavklart når disse vil bli bygget. Feltet Hellemyr E1 er det siste større 
utbyggingsområde på Hellemyr. 

Arbeidet med det siste store 
byggefeltet på Hellemyr er i gang

Lørdag 5.mars inviterte både Grim og Hellemyr 
menigheter til drop in-dåp i kirken. Dette var den 
andre av to lørdager kirkene i byen åpnet for en 
fullverdig dåpsseremoni med en lavere terskel. 
Dåpstallene har gått betydelig ned de siste årene; 
ikke minst i koronatiden. På denne måten ønsket 
man å invitere til dåp på en enkel og nedtonet 
måte.

På Hellemyr ble to konfirmanter og en yngre 
søster av den ene døpt i en felles seremoni: Aurora 
(13 år) og Sara Danielsen og Mariam Elise Othman. 
Det ble en fin og høytidelig stund i kirken for fami-
liene. Dåpsritualet ble ledet av sokneprest Sigmund 
Kruse sammen med daglig leder Ing-Marie Røed.

Iført konfirmantkapper gikk de tre frem til døpe-
fonten hver sin gang og måtte selv svare bekref-
tende på prestens spørsmål. De unge fikk med seg 
en fin og personlig hilsen som ble avsluttet med 
Marte Wangs innholdsrike sang: Til deg! Etterpå ble 
familiene invitert til kaffe og kaker.

Nytt byggefelt i emning på Hellemyr. Her planlegges det 43 nye boliger, grøntområde og 
en offentlig lekeplass. 

Drop in dåp i Hellemyr kirke lørdag 5. mars:  Sokneprest 
Sigmund Kruse sammen med  Aurora (13 år) og Sara 
Danielsen og Mariam Elise Othman.

Av Thor Kristian Hanisch

Av Wenche Bariås
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Mennesker på flukt ankommer togstasjonen i Chop, Ukraina fra krigs-områdene 
lenger øst.                                                                      Foto: Kirkens Nødhjelp

Årets fasteaksjon: 
3. – 5. april 2022 
– gi vann til dem 
som trenger det mest
Verden opplever mange kriser samtidig: Konflikt, flyktningkrise, 
pandemi, økt fattigdom og klimakrise. Antallet mennesker som 
trenger nødhjelp øker dramatisk. Akkurat nå pågår den største 
flyktningkrisen etter 2.verdenskrig i Europa på grunn av krigen i 
Ukraina. Men det er  krise også i Afghanistan og Malawi. Likevel 
er det håp! I Afghanistan er Kirkens Nødhjelp til stede med blant 
annet rent vann, tepper og hygienepakker. Malawi ble tidligere i år 
rammet av flom, og der er vi også til stede med krisehjelp. I tillegg 
jobber vi med langsiktig bistandsarbeid i landet, gjennom fokus 
på hjelp til å ruste seg mot klimaendringene gjennom moderne 
jordbruksmetoder som vanning via dryppsystemer.
Gjennom fasteaksjonen mobiliserer Kirkens Nødhjelp det norske 
folk til å engasjere seg der nøden er størst, enten det er i Ukraina, 
Malawi, Afghanistan eller andre kriser utenfor medienes søkelys.

Takk for at du er med! God fasteaksjon!

Fasteaksjonen 2022

Fasteaksjonsløp 2022

Vi har gått sammen om å lage et forrykende og festlig ak-
sjonsløp der inntektene går til Kirkens Nødhjelp sin Fasteak-
sjon. Konfirmanter over hele landet gjennomfører den uken 
den tradisjonstunge Fasteaksjonen, som tidligere har gått ut 
på å bære bøsser, men som under pandemien viste seg å vel 
så gjerne kunne gjennomføres på andre måter. Etter å har 
erfart betydelig større engasjement og giverglede rundt et 
aksjonsløp har menighetene Grim, Hellemyr og Torridal gått 
sammen om en stor felles aksjon med konfirmantene. Løpet 
blir gjennomført på Grim der deltakerne løper, jogger, sykler, 
går eller på en eller annen måte forflytter seg rundt så mange 
runder de klarer. Dette er et såkalt sponsorløp som betyr at 
deltakerne selv i forkant av løpet har skaffet seg sponsorer 
som gir et beløp pr. runde de klarer å gjennomføre eller de 
sponser med et fast beløp.  Det blir lagt opp til to løyper, en 
normalløype og en alternativløype. Den alternative løypa er 
kortere, men her blir deltakerne oppfordret til å kle seg ut 
og finne alternative måter å forflytte seg rundt i løypa på. 
Det blir premiering av beste kostyme, mest kreative forflyt-
ningsmetode, flest runder, mest innsamlede penger osv. 

Menighetene oppfordres til å delta med å sponse og heie 
på konfirmantene. Så om du kjenner en konfirmant er det 
supert å spørre om de vil bli sponset. Om ikke er det bare 
å ta kontakt så finner vi en konfirmant du kan sponse. Løpet 
starter kl.13.30 og varer i 1 time. Etter løpet blir det saft og 
kaker. 

Onsdag 6.april blir det arrangert fasteaksjonsløp for 
konfirmantene i Grim, Hellemyr og Torridal!



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

Konfirmasjon

Konfirmanttiden 
– en tid med mye spenning, usikkerhet, glede og håp
Menighetsnytt ville høre litt med noen konfirmanter i Grim om deres 
opplevelse av konfirmanttiden og forventninger til den store dagen og 
dager som kommer.

De sier de meldte seg til konfirmasjonsundervisning for å lære mer 
om egen religion. På spørsmål om hva de har opplevd som mest po-
sitivt gjennom samlingene er at de har blitt kjent med flere og de har 
lært mye nytt. «Vi har kunnet spørre om det vi har lurt på» sier de.

Konfirmantleir med Grim konfirmantene
Av kateket i Grim kirke Steffen Eikenæs

Etter to år med korona og avlysning var det tid for konfirmantleir igjen!

Vi var en spent og gira gjeng som ankom Solhøgda leirsted i Froland. Det tok ikke lang tid før 
alle hadde funnet seg til rette, og leiren endelig var i gang.  Etter en himmelsk tomatsuppe og 
koselig kveldssamling i peisestua tok konfirmantene en «tidlig» kveld for å være klare og uthvilte 
til en innholdsrik og spennende lørdag. 

Våre fantastiske hjelpeledere tok seg av reveljen kl.08.00 til stor glede for uthvilte og mindre 
uthvilte konfirmanter. Dagen gikk med til undervisning om gudstjeneste, stillhet og bønn, bordt-
ennisturnering og fritid. 

Til kvelden var det taco og underholdning før vi avsluttet dagen med bønnevandring ute under 
stjernehimmelen. Til nattmat ble det kake og frukt før noen runder med mafia og fine samtaler i 
peisestua. På søndagen ryddet vi oss ut og avsluttet leiren med en utegudstjeneste med nattverd. 

Det var veldig godt å endelig komme på leir igjen, og godt var det også å komme tilbake etter en 
helg med fine minner og opplevelser for en god stund fremover.

Til slutt tar vi med en tilbakemelding fra hjelpeleder, Trond Jensen:  «For noen flotte ungdommer! 
– en fantastisk gjeng, som vi kunne vært sammen med mye lenger!»

Konfirmanttur: Iselin Jørgensen kapellan 
i Domkirken under utegudstjeneste før 
avreise søndag.

Når det gjelder selve konfirmasjonsdagen, gleder de seg selvsagt, men 
samtidig er det jo litt pinlig også, å være så i sentrum..

Når vi spør dem hva de forbinder med ordet håp, tenker det henger 
nøye sammen med tro, å tro at det finnes håp, at alt går bra. Noe av 
håpet deres for fremtiden er at det må bli fred!

Da menighetsnytt var i kontakt med konfirmantene gledet de seg til 
en nært forestående konfirmanttur. Se egen sak om denne turen.

Gunnveig Syrstad Rykkelid


