GIVERTJENESTEN

UNG
er navnet på menighetens fornyede satsing på ungdom.
Ungdomsmiljøet i Kristiansand byr på store utfordringer. Det merkes også i vår bydel. Randesund
menighet tilbyr et trygt og raust miljø – rusfritt og med varierte aktiviteter.
Enter om lørdagene er populært og samler mange. Med utgangspunkt i Enter planlegges et
spekter av nye aktiviteter. Våre tre ungdomsarbeidere, Haakon, Peter og Johannes, jobber
sammen med ungdommene mot nye, spennende prosjekter.
Noe av det ungdommene snakker om, vil koste litt.
Givertjenesten vil være med og gjøre satsingen mulig.
Med din innsats får vi det til.
Les mer om satsingen på www.randesund.no/ung
GIVERTJENESTEN
er en del av finansieringen av menighetens ulike aktiviteter i
nærmiljøet. Det er vanskelig å si at givertjenesten står bak
den ene tjenesten, men ikke den andre. Bredden i tilbudet
finansieres fra flere kilder. Givertjenesten er en av de viktige.
Resultatet etter 10 måneder av 2020 er godt – bedre enn
noen gang. Men vi strekker oss stadig mot nye høyder – for
en menighet med enda bedre tilbud til enda flere.
Hjertelig takk til dere som bidrar!

Faste gaver – nå også med Vipps
Vi er faktisk den første menigheten i landet med Vippsbetalt givertjeneste. Nå er det enda enklere å bli med i
givertjenesten, enklere å følge med underveis og
enklere å avslutte. Du kan engasjere deg en periode når
det oppleves meningsfullt å støtte. Siden kan interessen
vendes i andre retninger, og det er naturlig å runde av
engasjementet. Det er helt OK – og da skal det være
enkelt å avslutte.

Hyggetreff i Strømmehaven
Allerede før helseministeren kom og klippet snor, var
menighetens folk på plass med hyggetime for de eldre.
Rundt 20 beboere fra Strømmehaven og
omsorgsboligene på Strømme hygget seg med god mat,
andakt, sang og utlodning. Dette vil skje hver måned
framover. På Randesund omsorgssenter har det vært
arrangert slike hyggetreff i mange år.
Givertjenesten støtter diakoniarbeidet.

Gaver med skattefradrag - gjelder også takkoffer
Gaver i form av givertjeneste med faste
trekk, engangsbidrag til menighetsarbeidet («Støtt Randesund menighet»)
og takkoffer i gudstjenester – inntil 50.000
kr i året, kan gi fradrag i skatt.
Forutsetningen er at vi kjenner giveren og
giverens personnummer.
Det har til nå vært mulig å velge ja eller
nei til skattefradrag i Vipps-appen. Når
Vipps endres fra 1.12., får du ikke lenger
det valget. Vipps prioriterer å finne en ny,

god løsning på dette, men foreløpig er
den ikke på plass.
Ønsker du skattefradrag, må du nå
skrive navnet ditt i meldingsfeltet
når du gir gaver og kollekt.
Har vi allerede personnummeret ditt i vårt
system, ordner vi med skattefradraget.
Hvis ikke, må du oppgi nummeret til
menighetskontoret. Personnummeret er
nøkkelen mot skattemyndighetene.

