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Visjon for Grim menighet
Grim menighet et godt sted å være.
Vi vil gjøre Grim menighet til et godt sted å være gjennom:




Et mangfoldig, inkluderende fellesskap med rom for ulike kulturelle uttrykk,
livshistorier og bakgrunner.
Å bringe mennesker til tro på Kristus, og Kristus til mennesker.
Å være en forandrende kraft i vårt lokalsamfunn.

Menighetsrådet
Menighetsrådets formålsparagraf i kirkeloven §9
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv (Kl. § 9). Legge til rette for et aktivt engasjement, innarbeide kirkelig
undervisning, diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid. Ivareta de administrative og
økonomiske oppgavene og forvalte eiendommer og arbeidsgiveransvar på vegne av soknet.
Beslutningsmyndigheten er i kirkeloven lagt til menighetsråd og fellesråd. Administrasjon/daglig ledelse skal legge til rette for styring, og de ansatte skal ut fra sin faglige bakgrunn gi
råd.
Grim menighetsråd har hatt følgende representanter fra 01.01.18 til og med 31.12.18
Olav Rykkelid (leder), Mette Stoveland (nestleder), Solveig Waage, Rolf Solås (representant
i fellesrådet), Siri Meling, Øystein Aalen, Marte Johnson, Anne Torunn Stormo og
Erland Grøtberg (sokneprest). Varamedlemmer er Freddy Larsson, Brit Aanensen og
Andreas Mollestad Nilsen. 1. varamedlem møter fast på møtene.
Daglig leder er menighetsrådets saksbehandler.
Menighetsrådet har i 2018 hatt 5 møter og behandlet 38 saker.
Det ble gjennomført ett felles møte mellom stab og menighetsråd med tema frivillighet.
Viktige hendelser/saker:
Bispevisitas 17-21.januar 2018
I januar var det bispevisitas i Grim og Hellemyr sokn. I tillegg til møter med ansatte var det
besøk ved skoler og institusjoner i menigheten.
Onsdag 17.januar ble det ble avholdt et møte med biskop, domprost, stabene og
menighetsrådet. Senere på kvelden et åpent møte hvor temaet var «Hvordan være kirke i
bydelens hverdag». Visitasgudstjenesten ble avholdt i Hellemyr kirke
Oppussing av underetasjen:
Etter nesten 50 års bruk var det stort behov for oppussing av underetasjen.
Det ble nedsatt en oppussingskomite som fikk som mandat å styre oppussingen av spisesal,
peisestue og vindfang i u.etg. Dette for at kirken skulle fremstå i bedre stand til 50 års jubileet
i 2019. Oppussingskomiteen har bestått av: Rolf Solås, Svein Tore Løvåsen, Helge Rislå og
Gisela Nilsen.
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Følgende er utført:
 Fjerning av eksisterende linoleum i spisesal og teppe i peisestue.
 Maling av tak i spisesal og peisestue 2 strøk
 Beising av panelvegger i spisesal og peisestue 2 strøk.
 Ny linoleum og belistning i spisesal.
 Nye teppefliser i peisestue.
 Nye lampetter med dimming i peisestue.
 Ny prosjektor i peisestue.
 4 sofaer med border.
 Trådløst nettverk i u.etg, menighetssal kontordel.
 Ny klatrevegg i spisesal.
 Ny linoleum i vindfang.
 Omtrekking av stoler i peisestue.
 Reparasjon av border i peisestue.
 Nye border i spisesal.
 Transporttralle for reservebord.
 Arbeidet har vært utført av innleide håndverkere til maling, teppe legging og
elektriker. Rivning av gammel linoleum, teppe og bort kjøring, er utført på dugnad.
 Maling av dørblader og belistning rundt, er utført av kirketjener.
Diakon stillingen:
Fredrik Netland sluttet i stillingen i april 2018. Elin Røsok Richardsen ble ansatt som ny
soknediakon og begynte i stillingen 1. august 2018. Hun ble vigslet til tjenesten av biskop
Stein Reinertsen i Grim kirke 26. august 2018.

Personal
Daglig leder
Cecilie P. Ueland
Sokneprest
Erland Grøtberg
Kantor
Gill Wilder
Kateket
Steffen Eikenæs
Soknediakon
Fredrik Netland
(sluttet i stillingen april 2018)
Soknediakon
Elin Røsok Richardsen
(begynte i stillingen august 2018)
Kirketjener
Svein Tore Løvåsen
Barne- og fam.arb. Linda Strandskogen

80 %
100 %
100 %
100%
70 % i Grim og 30 % i Hellemyr
70 % i Grim og 30 % i Hellemyr
80 % i Grim og 20 % i vedl.holdteam
30 %

Arbeidsansvaret utøves av Kristiansand kirkelig fellesråd for alle ansatte unntatt prestene.
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Utvalg underlagt menighetsrådet
Barn-og ungdomsutvalget
Utvalget har gjennom året bestått av, Eli-Marie Danbolt Drange, Freddy Larsson, Siri Meling
og kateket Steffen Eikenæs. Det har vært avholdt 4 møter.
Elin Arnesen Moseid, har gått ut av utvalget.
Barn og ungdomsutvalget har fått nye statutter. De skal ikke lenger fungere som en
arrangørkomite. Men heller ta for seg trosopplæringsplanen og det kontinuerlige barne – og
ungdomsarbeidet i menigheten, med henblikk på å revidere og utforme dette.
Diakoniutvalg
Utvalget har bestått av Gunnveig S. Rykkelid (leder), Eirik Stoveland, Anna Fidjeland,
Anne Nora Eikås og Øystein Aalen (MR representant). Fredrik Netland – fremt til april,
Elin Røsok Richardsen fra august (sekretær og diakon).
Diakoniutvalget er en viktig ressursgruppe i det diakonale arbeidet.
I 2018 har de arrangert inspirasjonssamling for alle diakoniutvalg i domprostiet i Grim kirke, i
samarbeid med Inger Johanne Bolstad. Temaet var «frivillighet og fellesskap». De har også
arrangert En kirke for alle-gudstjeneste.
I forbindelse med ansettelsen av ny diakon har høsten 2018 gått med til å utvikle nye ideer
og tiltak som vil se dagens lys i 2019. Her har diakoniutvalget fokusert spesielt på å finne
arenaer for nye, åpne fellesskap i menigheten. Frivillighet og kommunikasjonsarbeid knyttet
til dette har også vært noe vi ønsker å styrke i menigheten.
I tillegg har vi jobbet mye med hvordan Grim menighet kan bety noe for lokalmiljøet - både
som et åpent bygg og fellesskap, men også i nære relasjoner mellom medmennesker.
Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av daglig leder, Rolf Solås fra menighetsrådet og Harry Omdal.
Utvalget skal være et rådgivende organ overfor menighetsrådet i økonomiske saker.
Redaksjon for menighetsnytt
Menighetsbladets redaktør har vært Jon Olav Sørhaug. I tillegg har vi kjøpt tjeneste av
Anna Ólafsdóttir for å designe/sette bladet.
I tillegg har redaksjonen bestått av Wenche Bariås, Elfie Dørum, Thor Kristian Hanisch og
Andreas Mollestad Nilsen. Det er blitt gitt ut 4 nummer i 2018.
Gudstjenesteutvalg
Utvalget har bestått av sokneprest Erland Grøtberg, kantor Gill Wilder, Gunnveig Rykkelid,
Brit Aanensen og Andreas Mollestad Nilsen.
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Misjonsutvalg
Utvalget har bestått av Gro Line Gaudestad, Mette Stoveland, Gunhild Laukvik,
Anne Torunn Stormo og Erland Grøtberg. Grim menighet innledet f.o.m. januar 2017 en
samarbeidsavtale med NMS, med fokus på deres arbeid på Madagaskar.
Det ble samlet inn kr 38.629,- til misjonsprosjektet gjennom ofringer i menighetens
gudstjenester. Kr 9.400,- ble samlet inn fra Misjonsforeningen sitt arbeid.

Kirkelige handlinger:
Gudstjenestene:
2018 ble nok et år med svak nedgang i det samlede gudstjenestebesøket. (2018: 81,5 pr
gudstjeneste. 2017: 82,5 pr gudstjeneste). Det er i hovedsak den ordinære
søndagsgudstjenesten hvor vi ser at antallet deltakere synker, og kan forklares med at stadig
flere av menighetens faste gudstjenestedeltakere har gått bort, blir eldre eller mindre mobile.
Det er vårt imidlertid vårt inntrykk at gjennomsnittsalderen stadig blir lavere, og at stadig flere
enkeltpersoner er innom Grim kirke på Gudstjeneste i løpet av året. Vårt inntrykk er at det for
stadig flere er vanskelig sette søndagsgudstjenesten inn som fast post i familiekabalen eller
helgeprogrammet, og gudstjenestebesøk blir mer sporadisk.
Vi teller et stadig økende antall deltakere på gudstjeneste tilrettelagt for barn. (2018: 75,5 pr
gudstjeneste. 2017: 71 pr gudstjeneste.) Gudstjenester for barn utenom søndag kl. 11 har
også vist seg å være en suksess, da vi åpner et gudstjenestemøtepunkt for mennesker vi
ellers ikke treffer på den ordinære gudstjenesten.
Deltakere på gudstjeneste avholdt utenom søn- og helligdager viser også en økning.
(2018: 87,1 pr gudstjeneste. 2017: 73,5 pr gudstjeneste)
På tross av færre gudstjenestedeltakere samlet sett, ser vi en økning i antall
nattverdsdeltakere pr gudstjeneste. Også kirkekaffe er et tilbud som settes pris på. Flere
setter seg ned etter gudstjenesten, og blir en stund. Kirkekaffe er ofte tilrettelagt for barn,
med popkorn bod og aktiviteter.
Det var 14 dåpsgudstjenester i løpet av 2018, hvor til sammen 31 ble døpt.
Det ble samlet arrangert 3 færre gudstjenester i Grim 2018, sammenlignet med året før.
Presteressurskabalen er fortsatt en utfordring i sentrum sone, og høsten 2017 ble to
gudstjenester gjennomført med vigslet/ordinert liturg frivillig fra menigheten, for at
gudstjenesteplanen skulle la seg gjennomføre.
Det er søndagsskole en gang i måneden drevet av frivillige. Frivillige deltar også med
kirkekaffe, kirkebil, som kirkeverter, tekstlesere, dåpsverter og klokkere. Konfirmantene har
minestrant tjeneste. Menighetens kor «De som synger» deltar jevnlig i gudstjenestene. Grim
menighet har også et gudstjenesteutvalg bestående av tre frivillige og to ansatte.
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Statistikk
Tekst

2016

Døpt
Konfirmert
Ekteskap
Gravferd

2017

2018

34
44
5
30

21
41
3
58

31
35
4
44

Hovedgudstjeneste
Deltakere

48
4283

42
3667

41
3229

Andre gudstjenester
Deltakere

22
1609

22
1617

20
1742

72400
190100

77000
172600

76000
166350
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Ofring til egen virksomhet
Givertjenesten
Konserter i kirken

Barnearbeid/trosopplæring
Babysang
I 2018 ble det arrangert 3 babysang kurs som hvert gikk over 8 uker, ett på vårsemesteret og
to på høstsemesteret, med 37 barn totalt.
Babysang er et tiltak for hjemmeværende foreldre, med barn fra 2-10.måneder, hvor vi har
sangstund med gamle og nye barnesanger, rim og regler.
Etter sangstunden er det felles lunsj.
Babysangkurs er et flott tiltak, der mammaene kan bli kjent med andre hjemmeværende, og
få et godt møte med kirken. Den felles lunsjen betyr mye. Vi har hatt frivillig kjøkkenhjelp i
løpet av året, Aase L. Knudsen, som har stelt i stand et flott lunsjbord. Babysang er et godt
besøkt konsept som fungerer veldig bra. Kursleder har vært barne- og familiearbeider Linda
Strandskogen.
Utdeling av 4 års bok
I 2018 var det 12 barn som takket ja til invitasjonen som ble sendt ut til alle døpte 4 åringer.
Samlingen i år ble lagt til en lørdag med Kos & Kaos gudstjeneste. Erfaringen fra dette var at
vi i 2019 ønsker å gå tilbake til å ha utdelingen i forbindelse med en familiegudstjeneste
søndag kl.11.00. Under samlingen og gudstjenesten fikk 4åringene måltid og de var med på
opplegg. På Kos & Kaosgudstjenesten fikk de utdelt 4årsbok.
5 år Kirkerottene
Fredag 23. november 2018 ble det arrangert kirkerottekino for 5-åringene.
8 barn deltok, og de spiste først pizza, før de så filmen «Kirkerottene og Gabrielle». Helt til
slutt lagde vi muffinsformengler, før vi tok farvel og barna fikk med seg dvd med kirkerottene
hjem.
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6 års klubb
Som en del av menighetens trosopplæring ble alle 6 åringer invitert til utdeling av 6årsbok i
juni måned. 10 barn møtte til 1 samling og en avsluttende familiegudstjeneste der de fikk 6
års bok. Barna fikk lære om kirken, kirkerommet og gudstjenesten.
Julevandring
I år arrangerte vi julevandringen igjen etter at den ble avlyst i fjor. Vi gjorde noen endringer
og fikk med diakon Elin inn. Fikk mye positive tilbakemeldinger fra barn og voksne. Det var i
alt 7 forskjellige avdelinger fra 5 forskjellige barnehager i nærmiljøet, til sammen 73 voksne
og barn. Vi hadde også en barnehagegudstjeneste i desember der alle barnehagene var
invitert. Det var 61 til stede på gudstjenesten om man ikke reiner med oss fra staben.
Barneklubben
Barneklubben er for barn 7-12 år. De møtes annenhver onsdag fra kl.18-19.00. Vi har kortet
ned med en halvtime, noe som vi opplever som positivt. Programmet har blant annet bestått
av bingokveld, refleksløp, utekvelder med grilling, juleverksted med mere.
Dette året har det vert stabilt mellom 15 - 20 barn.
Ledere er Steffen Kateket, Beth Lunden, Catalina Munoz. Ledere som har tatt en pause er
Linn, Anniken, Anette.
Lys Våken
Overnatting i kirken for 11 åringer.
19 barn deltok på opplegget. Med på å arrangere overnattingen hadde vi også med oss 9
ungdommer fra ledertreningen. Samling lørdag kveld, overnatting i kirkerommet og
deltakelse på familiegudstjenesten søndag.
Kos&Kaos
I 2018 reduserte vi noe på antallet Kos & Kaos-samlinger. Det var ment som et lavterskel
tilbud for barnefamilier, annenhver lørdag kl.15.00-16.30. Samlingen begynte med en
sangstund og bibelfortelling, deretter fri lek og kafé. Målet var at deltakerne skulle bli kjent
med andre som bor på Grim/Tinnheia, få nye kontakter og bli kjent med kirken.
Vi hadde 6 samlinger totalt i 2018, og på den ene vårsamlingen hadde vi gudstjeneste i
forkant, med utdeling av 4-årsbok. Vi hadde også gudstjeneste i forkant av den ene
høstsamlingen, hvor vi delte ut 2-årsbok. 2-årsgudstjenesten var spesielt godt besøkt.
Det ble likevel bestemt at vi etter 3 år med dette tiltaket, hvor deltakerantall stadig har
sunket, legger ned Kos&Kaos, og heller setter ressurser inn på nye konsept i 2019, som
f.eks. familiemiddagene.

Ungdomsarbeid
Konf. Reunion
Etter sommerferien inviterte vi inn igjen konfirmantene til en reunion. 18 av 31 deltok på
overnattingen. Vi hadde quiz, spiste sammen og informerte om ledertreningen.
Ledertreningskurs
Vi hadde 10 deltakere på ledertreningskurset. Steffen kateket har kurset alene, men vurderer
å samarbeide med Domkirken siden vi har noen fellesarrangement. Kurset varer over 8
samlinger + ulike oppgaver som delta på julespill, delta på Lys Våken og delta på
konfirmantleir.
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Konfirmantarbeidet
På høsten 2018 tok vi imot 24 konfirmanter.
Det er undervisning hver onsdag kl.13.10 – 14.45.
Kateket Steffen Eikenæs er ansvarlig for undervisningen, og har med seg Erland Grøtberg
Sogneprest. I tillegg til vanlig undervisning har konfirmantene deltatt på temagudstjeneste og
lagd Lysmesse i Grim kirke 1.søndag i advent. Konfirmantåret starter med en oppstartsleir,
og mot slutten av konfirmanttiden er de med på konfirmantleir. Konfirmantene er også
delaktige som ministranter i gudstjenestene.
Fredagschill
Høsten 2016 startet Freddy Larsson og Kari Løberg Skaar opp fredagschill igjen annen hver
fredag. Dette er i utgangspunktet et tilbud til 6. til 10. trinn, men det er lov å komme selv om
man er litt eldre. 6. og 7. trinn møter klokken 18.00 og kan bli til klokken 21.00. 8. til 10.
klasse møter 19.30 og får holde det gående til klokken 23.00.

Diakoni
Diakoni er omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forbyggende og helende. Den
har fokus på åpen og skjult nød. Det kristne menneskesynet ligger til grunn for tjenesten.
I Plan for diakoni for Den norske kirke (2007) er diakoni definert slik: ”Diakoni er kirkens
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”
Fellesdiakonale tiltak i domprostiet

Diakonene i prostiet samarbeider tett om fellesdiakonale tiltak gjennom Diakonforum. Her
samarbeides det blant annet om sorgarbeid (Sorg og omsorg), inkluderingsarbeid for
mennesker spesielle behov (En kirke for alle) og forebyggende arbeid mot samlivsbrudd
(PREP-kurs).
Sorg og omsorg
Sorg og Omsorg er en viktig del av det diakonale arbeidet i Kristiansand og omegn.
Diakonforum koordinerer arbeidet, og består av alle diakonalt ansatte i Domprostiet og
Søgne. I tillegg til diakoner har vi flere frivillige gruppeledere, alle med erfaring fra sorgarbeid
i eget liv og/eller gjennom profesjon.
Arbeidet utføres på vegne av alle menighetene i byen,
også de som ikke har ansatt diakon, for å skape et likt tilbud til alle beboere i byen.
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Formål:
 Gi kontinuerlig tilbud om sorggrupper for å hjelpe og støtte mennesker i sorg etter
dødsfall eller samlivsbrudd i Kristiansand, Søgne og andre nabokommuner.
 Arrangere temakvelder relatert til sorg og samlivsbrudd
 Arrangere samlivskurs for å forebygge samlivsbrudd
I 2018 har vi hatt 11 ulike grupper, med til sammen 64 deltakere som har opp levd tap av
ektefelle/samboer, foreldre, barn og søsken. I tillegg har vi hatt en gruppe for mennesker
som har opplevd samlivsbrudd. Grupper for ungdom fra 16-20 år var et nytt og viktig tiltak
høsten 2017 som diakonen i Vågsbygd startet sammen med en av de ansatte i KUP (Kirkens
ungdomsprosjekt). Det fortsetter å fylle et stort behov.
Lokalt sorgarbeid i Grim menighet
Diakon kontakter pårørende etter dødsfall med brevhilsen og telefonkontakt. Dette gjøres for
å følge opp og gi omsorg for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Pårørende blir også
invitert til gudstjeneste på Allehelgensdag. Der markeres hver enkelt av de døde med navn
og tente lys.
Samtaler, sjelesorg og soknebud
Diakon har i 2018 hatt flere samtaler og besøk både i private hjem og på institusjon.
Diakonen har hatt stort fokus på besøk, samtaler og soknebud de siste årene, og det er
ønskelig med frivillige inn i dette arbeidet. I 2019 er det behov for å kartlegge hvilke behov
som finnes i menigheten. Her er gudstjenestefellesskapet og Formiddagstreff et godt
utgangspunkt for å se hvem av våre tidligere aktive som ikke lenger har helse eller mulighet
til å komme til kirken. Disse må vi i større grad fange opp.
Vi har også et økt behov for ressursfamilier som kan støtte andre familier på Grim. Vi har
flere familier på Grim som trenger flere relasjoner i lokalsamfunnet, og støtte og hjelp til å blir
bedre kjent i byen og med norsk kultur.
Grimtunet
Grim menighet har hatt andakt og nattverd på Grimtunet ca. hver 14 dag. Deltakere varierer
fra ca 6-15 deltakere hver gang, men er stabilt på ca 10-12 deltakere. Her veksler diakon og
prest på å komme, mens kantor Gill og hunden Sika er med hver gang til glede for beboerne.
Videre har diakonen og prest hatt oppfølging av beboere og brukere på Grimtunet.
Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde god kommunikasjon med Grimtunets ledelse og
ansatte. Vi opplever at de ansatte tar jevnlig kontakt angående ulike behov hos beboerne, og
at våre tjenester er ønsket. I 2018 delte vi ut heftet «Tro og håp» med ulike bønner og
bibelvers til hjelp for de ansatte.
Vi har hatt to arrangementer utover andakt i 2018:
Babysang: I oktober var deltakerne på Babysang sammen med kantor, barne-og
familiearbeidet og diakon på besøk på Grimtunet med sang og enkel servering.
Julefest: I romjulen arrangerte diakoniutvalget Julefest for beboere og pårørende med
andakt, hygge og kjente og kjære julesanger.
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Diakonens medvirkning i trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid
Diakonen er også barn og unges diakon, og det er naturlig at diakonen har en aktiv rolle inn
mot barn, unge og familier i Grim menighet. Fra høsten 2018 har diakon bidratt i planlegging
og gjennomføring av flere familiegudstjenester og besøkt Barneklubben. Hun har vært med
på Konfirmant-reunion sammen med kateket og hatt konfirmantundervisning om temaet
«Sex, rus og grenser».
Diakon har også en viktig rolle i det tverrfaglige samarbeidet om trosopplæringen i
menigheten.

Diakonale tiltak i Grim menighet
Kirkekaffe, kirkeverter og kirkebil
Disse tiltakene er en helt sentral del av det diakonale og fellesskapsbyggende arbeidet i
menigheten. Kirkekaffen med rekruttering og listeskriving organiseres av Solveig Reisæter
og Gunhild Laukvik i samarbeid med diakon.
I 2018 har vi sju sjåfører til Kirkebil, fire faste kirkeverter og 15 kirkekaffeverter som veksler
mellom å tjenestegjøre på gudstjenestene våre.
Formiddagstreff
I 2018 har det blitt arrangert Formiddagstreff hver første onsdag i måneden i peisestuen.
Formiddagstreffet drives en komite bestående av Mette og Eirik Stoveland, Vigdis Berntsen
Borgemyr, Leif og Marit Johannessen og diakon. Flere i komiteen veksler på å lede
samlingene. I tillegg har vi tre kjøkkengrupper som bidrar med servering av et varmt måltid,
kaffe og opprydning. I 2018 har vi vært jevnt over ca. 30 oppmøtte som samles for å høre
interessante foredrag, musikalske innslag og andakt.
Fredagskonfirmanter
I 2018 har prest, diakon og kantor vært med i dette arbeidet. I kullet 2017/2018 hadde vi fem
konfirmanter, mens vi i 2018/2019 har to konfirmanter. Etter samtale med Krossen skole om
aktuelle konfirmanter i fremtidige kull ser vi at det vil bli færre konfirmanter de neste årene,
men at dette antakelig vil øke igjen om tre-fire år.
Vi har i 2018 testet ut et mer fleksibelt konfirmantopplegg hvor vi også samarbeider tett med
konfirmantenes lokale menighet dersom konfirmantene ønsker å bli konfirmert der de har sin
kirketilknytning. Dette samarbeidet opplever vi som svært positivt, og vi ser at vi her får
mulighet til å gi konfirmantene en skreddersydd konfirmantundervisning tilpasset deres
behov.
Diakoniens søndag
Diakoniens søndag planlegges og gjennomføres av diakoniutvalg i samarbeid med diakon,
kantor og sogneprest. I år var fokuset diakoni i vårt lokalmiljø, spesielt knyttet opp til
besøkstjeneste og bønn som en grunnstein i menighetsarbeidet.
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En kirke for alle
Hellemyr menighet og Grim menighet veksler på å arrangere En kirke for alle-gudstjeneste
annet hvert år. I 2018 arrangerte Grim menighet Pizzafest og gudstjeneste med påsketema i
april. Her ble ny diakon Elin Røsok Richardsen presentert, og Fredrik Netland takket av.
Diakoniutvalget deltok med ulike praktiske oppgaver.

Korarbeid
«De som synger»
Dirigent for koret er Solveig Waage og kantor Gillian Wilder er med på orgel/piano.
Styret har bestått av: Åshild Unhjem, Cato Solli, Preben H Andersen, Astrid Nilsen og
dirigent Solveig Waage. Det har vært avholdt 4 styremøter. Koret har deltatt på en rekke
konserter og gudstjenester i Grim kirke i løpet av året.
Konserter i Grim kirke
Onsdag 21. mars, kl.18.30 Konsert/salmekveld
Koret ‘De som synger’
Dirigent Solveig Waage
Flygel Gill Wilder

65

Onsdag 22. april, kl.19.00 Vårkonsert
Koret ‘De som synger’ og ‘På Tvers’ med flere solister
Dirigenter: Solveig Waage og Svein Engeseth.
Fløyte: Solveig Waage
Orgel og flygel: Gill Wilder

98

Søndag 24. oktober, kl.20.00 Jakobmesse av E. Hillestad & K. Krüger
Koret ‘De som synger’
Dirigent Solveig Waage, band fra Hellemyr, liturg Erland Grøtberg,
Organist Gill Wilder

80

Søndag 8. desember, kl.15.00 Kammermusikk konsert
UIA Talentuviklingsprogram for barn og ungdom & Kulturskolens lørdagsskolen

48

Søndag 9.desember, kl.11.00 Vi synger julen inn
Koret ‘De som synger’, dirigent og fløytist Solveig Waage,
Kristiansand Haandverker Sangforening, dirigent Jan Helge Skaar,
Agder Brass, dirigent Thomas Swatland, orgel og flygel Gill Wilder
175
Onsdag 12. desember, kl.19.00 Julekonsert
Koret ‘De som synger’ og Fias Compani
Solist Lasse Scott Dahl Lorentzen
Dirigent og fløytist Solveig Waage, orgel og flygel – Gill Wilder

160

Koret De som synger har deltatt på flere gudstjenester og på kirkens Vårbasar.
9 personer har deltatt frivillig med sang eller instrumental spill på gudstjenestene.
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Misjon
Grim misjonsring
Misjonsringen møtes hver andre mandag i måneden kl.19.00 i peisestua i Grim kirke.

Vedlikehold i Grim kirke:





Nytt tak over menighetssalen høsten 2018
Nytt kjøleskap på kjøkken i underetasjen
Nye led lys amaturer over inngangsdører ved kontorinngang og ved inngangsdører i
underetasjen.
Installasjon av sentral driftsanlegg for varme i hele kirken. (SD – anlegg).

Økonomi:
Regnskapet for Grim menighet viser et brutto driftsresultat på minus kr.529.074,-.
Som nevnt tidligere i årsmeldingen ble det i 2018 utført et større arbeid med oppussing av
underetasjen. Kostnadene forbundet med dette ble tatt fra fond (Frillestad) og er
hovedårsaken til det store underskuddet.
Menighetsrådet har budsjettert med bruk av kr. 686.000 fra fond i 2018 så driftsresultatet er i
tråd med det som er budsjettert og vedtatt.
Det blir brukt mindre fra fond enn budsjettert på grunn av at oppussingen i underetasjen er
brukt kr. 80.000 mindre enn antatt. (Noen utgifter kommer i 2019 som må budsjetteres med
da.) Dessuten har vi fått igjen på stillinger fra fellesrådet slik at bruk av fond som gjelder
stillinger er mindre enn forventet.
Det er alltid en usikkerhet i forhold til givertjenesten og gaver. Givertjenesten nådde ikke helt
opp til det som var budsjettert i 2018, men vi er takknemlige for beløpet som kom inn i fra
trofaste givere. Det var budsjettert kr. 200.000,- men det kom inn kr. 166.350,-.
Det har vært noe vakanse i diakonstillingen og menighetspedagog som har vært i
pappapermisjon. Det er tilbakeført et større beløp i forhold til refusjonsstillinger hos
kirkevergen. Dette fremkommer under refusjon fra fellesrådet. Det er på lønnsutgifter
menigheten har de største utgiftene. Samtidig ser vi at det er behov for vedlikehold i kirken
som vi også må bruke midler på i tillegg til den daglige driften. Det at vi har en suveren
dugnadsgjeng som vasker ukentlig i underetasjen, er med på å gjøre at vi ikke har
lønnsutgifter til renhold i underetasjen.
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Sluttord.
Frivillige har alltid vært «bærebjelken» i menighetsarbeidet. Menighetsrådet har arbeidet med
registrering av alle frivillige funksjoner i menigheten. Det er ca. 250 funksjoner i virksomhet
nå. Da det er mange som har flere funksjoner er det ikke så mange personer involvert. Men
godt over 100 personer er på en eller annen måte involvert i frivillig arbeid for vår menighet.
Et mere systematisk arbeid med rekruttering og oppfølging av frivillige vil være
hovedutfordringen for menigheten i tiden som kommer. MR har gjort følgende vedtak i saken:
Organisering av frivillighet er et ansvar for menighetsråd. Ansatte må aktivt bistå frivillige, og
legge til rette for at initiativ og kompetansen de frivillige representerer, får utfolde seg og
berike menighetslivet. Ansatte har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige.»
Det er viktig å gi frivillige annerkjennelse og oppmuntring.
En oppgave Jesus i sin tid gav sine disipler, kan vi alle være med på.
Lukas 10.2.
Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive
arbeidere ut til sin høst

Grim menighetsråd 26.02.18

Olav Rykkelid

Cecilie Pettersen Ueland

Menighetsrådsleder

Daglig leder

13

