Giverrapport desember 2017

Bli med oss i givertjenesten:

Gavmildhet og giverglede
Lars-Ivar Gjørv—larsivar@gmk.no—900 63998

Det er skrevet mye om å gi gaver, gi offer
og det å hjelpe hverandre i både det nye
og gamle testamente, f.eks. Esra 2,68-69:
«Da de kom til Herrens hus i Jerusalem,
bar noen av familieoverhodene fram frivillige gaver til Guds hus, så det kunne reises
der det før hadde stått. De ga etter evne til
arbeidskassen: 61 000 gulldrakmer, 5000
sølvminer og 100 prestedrakter». De gav
etter evne.
Det å ofre til Guds rike og hjelpe andre er
to sider av samme sak, 2. Korinterne 8,2:
«For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi».
Den dype fattigdom gjorde dem rike!
Det er mange måter å gi på, her er det
plass til alle: Mange i vår menighet bidrar
med utstrakt dugnadsarbeid, enten det er
kirken eller uteområder som skal vedlikeholdes eller julemesse som skal forberedes. Andre tar år etter år et ansvar for å
lede og støtte opp under en av de mange
frivillige gruppene og arbeidslagene som
møtes med jevne mellomrom.
Det kreves også en givertjeneste i form av
å gi penger i en menighet som vår: Vi lønner vesentlige andeler av flere ansattes
lønn takket være denne ordningen.
Det kreves mer av de av oss som har fått
mye, Lukas 12,48:
«Av den som har fått mye, skal det ventes
mye, og av den som mye er betrodd, skal
det kreves desto mer».

Det er mange måter å 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 høstgave—se gult felt under.
Gi en sommergave 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

Vi oppfordrer til videre engasjement; la oss
sammen sørge for at den røde pilen peker
oppover igjen.
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.

