Givertjenesten:

Det handler ikke mest om penger
En underlig påstand, kanskje. Men det vi vil, er ikke å samle inn mange penger. Målet er
å gi mennesker møteplasser der de får møte troen på Jesus. Å drive menighet er å møte
mennesker med omsorg der de er og å bringe Ordet og troen videre.

Hva gjør vi? Her er noen eksempler:
TROS er et godt eksempel. Det er flotte opplegg for barn på første, tredje og
femte trinn. Gjennom flere samlinger får barna med seg god undervisning og
masse gøyale aktiviteter. Til slutt setter de sitt tydelige preg på en
gudstjeneste.
En stor gruppe frivillige deltar i opplegget og gjør TROS mulig. Grundig
planlegging og tilrettelegging må til for at alt skal fungere. Nøkkelen er
samarbeid mellom stab og frivillige.
SØNDAGSSKOLEN er viktig i trosopplæringen. Da søndagsskolen på Søm
hadde problemer med få barn og få voksne, tok menighetsrådet grep: Det
skal være søndagsskole alle de søndagene det ikke er familiegudstjeneste
eller barnegudstjeneste. Dette er så verdifullt at vi bruker en av våre
trosopplærere, Haakon Ekberg, på dette.

Kateket Ellen Sandvik
har 80 % stilling i
Randesund. Menigheten
finansierer 20 %.

ANNE – diakonen vår – forteller begeistret blant annet om gode og verdifulle
samtaler med folk i ulike aldre. «Jeg skulle så gjerne ha løftet fram disse
menneskene og fortalt hvor mye kontakten betyr for dem. Stadig tar noen
kontakt gjennom lapper i diakonens postkasse og den elektroniske versjonen
på nettsida.» Det som skjer i fortrolighet, må bli mellom to. Men vi skal vite at
gode ting skjer i stillhet.
Og diakonen har mange hjelpere. Hun trenger flere framover, for det er nok av
oppgaver for den som har lyttende ører og ledig tid. Menighetens diakoniplan
er omfattende. (Se http://www.randesund.no/diakoni.html)

Givertjenesten får dette til å skje.
Randesund menighet lønner selv de menneskene som gjør dette mulig.
Menigheten har et lønnsbudsjett på over 1 million kroner i 2019.
Givertjenesten betaler det meste av dette, men ikke alt - ikke nok. Derfor vil vi
framover gå offensivt til verks for å få med flere givere. Penger er viktig.
Men selve saken er gode møteplasser der flere møter Jesus og kommer til tro.
Flere skal oppleve å bli sett og ivaretatt i Randesund menighet.
Det inviterer vi deg med på.
Lurer du på hvordan det gikk
med innsamlingen sist måned?
Grafen viser at det gikk riktig bra.
Med en kraftinnsats i desember
slår vi fjorårets resultat.
Er du med?
Konto 6319.07.52609 eller Vipps
til 104058 (Støtt Randesund…)
For givertjenesten
Øistein Vigemyr

Diakon Anne Eidjord har
100 % stilling. Menigheten
finansierer 90 %.

Trosopplærer Haakon
Ekberg har 30 % stilling
som menigheten
finansierer.

