Giverrapport desember 2017

Bli med oss og bygg menighet videre:

Fellesskap—mangfold
Lars-Ivar Gjørv (tekst) Øistein Vigemyr (foto)
Menighet er så mye: Unge og eldre. Søndagsskole og
julemesse. Kor og bønnegruppe. Syk og frisk. Sprek og
slapp. Lang og kort. Slank og tykk. Kirkeverter og dåpsforeldre. Bryllup og begravelse. Lista er lang.
Og først av alt: Evangeliet forkynnes og sakramentene
forvaltes. Bli med oss videre i givertjenesten.

Det er mange måter på gi på—finn din måte:

Bli en fast giver i dag!
Det er flere måter å bidra på i Randesund menighet. Du kan bli én av omkring
to-tre hundre frivillige som ukentlig gir av sin tid, deler sine ressurser og
kompetanse, prioriterer ulønnet arbeid i menigheten.
Eller: Du kan bli med oss i den faste givertjenesten vår. Det er flere måter å gi
på: Det enkleste er hvis du oppretter en fast overføring i nettbanken. Du kan
også gi enkeltgaver via mobiltelefonen din, se under.

Gi gaver når du vil fra mobiltelefonen:
Last ned appen Vipps, registrer deg og ditt bankkort, og du er
klar til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.
Registrer Randesund menighet—104058.

Gi en skikkelig jule– og nyttårsgave:
Se gult felt under.
Gi en julegave til en menighet som
betyr svært mye for mange i bydelen
vår. Du velger selv hvordan du vil gi.

I kjelleren i Søm kirke
er det bare toalettene
som er offentlig
finansiert. Bli med oss
og betal for alt
kommune og stat ikke
dekker.

Vi utfordrer deg:

Bli med oss
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli
med oss, du også, og støtt arbeidet for barn,
ungdom og eldre i Randesund!
Det er flere måter å gi på: Opprett fast
overføring i nettbanken, eller gi en
enkeltgave:

6319.07.52609
Du kan også gi via mobiltelefonen:

Installer appen, 104058, og gi en enkeltgave.

www.randesund.no/givertjeneste

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012
og fram til i dag, men det siste året er økningen langt under prisstigning.
Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke. Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.
Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no.

