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Gratulerer med dagen!
- Folk er glad for å se meg!

- Jeg får god praksis

- Godt miljø

Ungdomsklubben ENTER og lederprogrammet TØFF handler om å ta
ungdommen på alvor.

Ole Henrik Fardal (17) er med i
ledertreningskurset TØFF:

Stian Andreas Egeland (16) er leder i
ungdomsklubben ENTER.

- Jeg får et skriftlig bevis på at jeg har
tatt lederkurset og vært i praksis i en
menighet, forteller Ole Henrik. - Jeg
tror det er viktig å kunne dokumentere
erfaring for videre yrkesliv. Det får
jeg i Randesund menighet.

- Som leder i ENTER er jeg opptatt
av at vi sammen med menigheten er
tydelig til stede i lokalmiljøet, sier
Stian. Hver lørdag samles rundt 60
ungdommer til bl.a. Quiz, biljard,
konkurranser—og lovsang.

- Folk er glad for å se meg, sier Carl
William Glad (17) umiddelbart når vi
spør om hvorfor han er aktiv på ENTER;
Randesund Menighets ungdomsklubb,
hver lørdag i Søm Kirke.

- Vi er selvsagt også opptatt av å ha
god og stødig forkynnelse. Vi reiser
ofte på helge- og ukesturer: I juni
drar f.eks. femten av oss til Israel.

- Her møter jeg venner, er velkommen,
og jeg lærer mer og mer om Jesus. Dette
er veldig bra, sier Carl William. Han er
en del av lovsangsteamet som spiller på
Enter hver lørdag.
- På Enter får jeg en enkel innføring og
forklaring på hva budskapet om Jesus
egentlig handler om.

Frivillige gaver gjør
ungdomsarbeidet
mulig!
Konfirmantundervisningen viste seg å
være viktig for disse tre guttene. Et par
av dem var aktive i menigheten før konfirmasjonen, en av dem ble engasjert og
aktiv i ungdomsarbeidet i løpet av konfirmanttiden.

Tre gutter som tar ansvar for lokalmiljøet—fra venstre: Carl William
Glad, Stian Andreas Egeland og
Ole Henrik Fardal.

Bli med oss videre!
Vi er mange frivillige som allerede
bidrar og gir. Bli med oss videre og
støtt arbeidet for ungdom i
Randesund! Vi kaller det en
tjeneste: Givertjenesten.

Vi utfordrer deg og dere til å støtte det
viktige ungdomsarbeidet i Randesund
menighet som drives i nærmiljøet der vi
alle bor.

Du kan opprette fast overføring i
nettbanken og gi din månedlige gave
til kontonummer:

Randesund menighet, som er en del av
Den norske kirke, er faktisk avhengig av
frivillige gaver.
La oss sammen sørge for at målet på kr.
870 000 som vi har budsjettert med nås i
år—se grafen til høyre.

6319.07.52609
Du kan også gi en enkeltgave på
dette kontonummeret.
www.randesund.no/enter

www.randesund.no/givertjeneste
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