- Info givertjenesten Givertjenesten sikrer menigheten inntekter i koronatiden
Fra februar og utover våren begrenset koronaen oss sosialt. Kirkene
måtte lukkes og blant mange andre begrensende effekter opplevde
menighetene at inntektene fra ofringer til egen drift og til andre gode
formål ble borte.
Men givertjenesten vår gikk uforandret videre. Ca 75 000 kroner
kommer inn hver måned. Per 31. juli er det samlet inn over 520.000
kr. Det er mer enn noen gang tidligere.
Hjertelig takk til dere som bidrar til dette gode resultatet!
Dere er med på noe viktig. Pengene gir menigheten mulighet til
å være til stede for unge og eldre i bydelen, særlig i vanskelige
tider.
Eksempel på penger blir omsatt i praktisk tjeneste:
Omsorgssentrene savnet kirkelig service i vår. Diakon Anne satte
sammen ei pakke med materiell som i noen grad kunne bøte på
savnet. Den ble tatt svært imot.

Menighet for stadig flere
Nå starter aktivitetene etter sommeren.
Riktignok med noen begrensninger, men
vi kan samles til forening, kor og annet.
Og helst skal virksomheten utvides.
For vi blir stadig flere. Mange flytter
inn i bydelen.
Har du tenkt på at det nå er mulig å gi
det du ikke ga i kollektkurven i vår og i
sommer? (Du har kanskje gått glipp av
mange ofringer.)
Målet er 1 million i år. Ikke for å sette
noen slags rekord, men fordi behovet er
så stort. Vi skal være menighet for stadig
flere mennesker.

Satsing på
ungdom og unge familier
Vi ligger i startgropa for sterkere satsing
på ungdom og unge familier. I disse
dager ansettes ny ungdomsarbeider. Vi
ønsker å tilby vedkommende en større
stilling enn ungdomsarbeiderne har hatt
til nå. I vår ble det tilsatt en ny diakon,
Marianne, som har fokus på yngre
mennesker.
Og det er bruk også for deg! Du kan få
bruke av din tid og arbeidskraft. Eller du
kan bidra til finansieringen. Vi har
kanskje ikke hatt fantasi til å spørre deg.
Ta gjerne et initiativ selv!

1 million!
Vær med å bygge menigheten videre!
Prognosen for givertjenesten er 910.000 kr i 2020.
Vi vil gjerne ha 90.000 til, så vi når en million.
Det kan du gjøre noe med:
1. Du kan melde deg inn i givertjenesten!
Bruk innmeldingsskjemaet på randesund.no/
støtt oss. Velg beløp og Avtalegiro, så er du i
gang. Snakk med oss om du ønsker hjelp!
2. Enda enklere: Bruk VIPPS, 104058/Randesund
menighet – Støtt ... Bruk gjerne muligheten
flere ganger utover høsten!
(Begge muligheter gir anledning til
skattereduksjon.)
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