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I årene som kommer må vi belage oss på i 
langt større grad selv å ta ansvaret for 
driften av menigheten. Barne– og ungdoms-
arbeidet  samt deler av diakonstillingen mv. 
lønnes allerede i dag av frivillige gaver.  

Det er slutt på den tiden da det offentlige 
tok ansvar for alle kostnader i en menighet i 
Den norske kirke. I årene som kommer må vi 
belage oss på å ta enda mer ansvar selv, og 
allerede i dag er sentrale medarbeidere løn-
net av givertjenesten. I tillegg øker lønns- og 
pensjonsutbetalingene i menigheten som en 
del av utviklingen i samfunnet ellers. For de 
stillingene menigheten selv finansierer, er 
lønnskostnadene beregnet til 1.080.000 kr i 
2016. I 2017 øker de til kr. 1,400.000. 

 
For å nå et slikt beløp trenger menigheten 
minst 40 nye faste givere som på månedlig 
basis forplikter seg til et fast beløp på kr. 300 
per måned. Er du en av dem?  

I tillegg til kostnadsøkningene har vi også 
store ambisjoner—vi vil mer og vi vil videre: 

Vi skulle gjerne ha styrket tilbudet til barn og 
unge ytterligere, og med stadig flere eldre 
blant oss er behovet og etterspørslene in-
nenfor diakoni også økende. 

Det er mange måter å gi på, se det gule fel-
tet til høyre. Denne gangen vil vi oppfordre 
deg til å bli fast giver med fast overføring i 
nettbanken: Du kan selv opprette et slikt fast 
oppdrag i nettbanken din, eller kontakte 
Arnfinn  Larsen på tlf. 38 04 68 80. 

Giverkomiteen ønsker deg og dine en fin 
sommer! 

Vi ses i kirka! 
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Vi må i større grad selv ta ansvar for driften av menigheten: 

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. 

 
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! Registrer deg og få  

giverrapporten på epost, fyll ut 

kontaktkortet. 

Det er flere måter å gi på: Opprett fast  
overføring i nettbanken, eller gi en  

enkeltgave: 

6319.07.52609 
Gi via mobiltelefonen:  

Send RAND200 til 2108 
(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 til kr. 

500; femti kroners intervall). 

www.randesund.no/givertjeneste 

Vi trenger 40 nye, faste givere. 

 

Vi takker alle trofaste givere.  Siden 2012 har  
vi månedlig hatt en økning i givertjenesten, 
og nå i mai ble det satt rekord. 

Det dekkes og ordnes og syder av liv: Menigheten er klar til å ta imot 
tredjeklassinger til trosopplæring. 

- Jeg stortrives i jobben, men ser jo at vi ikke strekker helt til med de 
ressursene vi har. Vi skulle gjerne ha gjort enda mer. Mulighetene er 
så mange. 

Neste år satser Haakon på å studere til sosionom, men håper han kan 
beholde i alle fall deler av jobben parallelt med studiene. 

 

Haakon Ekberg (22) 

 

Haakon Ekberg (22) er en 
av de mange ungdommene 
som selv har vokst opp i 
menigheten, og som nå har 
tatt et ansvar: Han sitter i 
menighetsrådet, og har halv 
stilling innen barne– og 
ungdomsarbeid. 

- Det var i 8. klasse jeg for 
alvor ble kjent med menig-
heten, og ble svært godt tatt 
i mot. Jeg opplevde meg sett 
og satt pris på, og det betød 
mye, sier Håkon. 

Vi møter han en onsdag på 
Kirketorget:   

Ivrig ungdomsarbeider 
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