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Givertjenestens nestor oppfordrer menighetens medlemmer:

Gi en skikkelig julegave i år!
Lars‐Ivar Gjørv
leder av giverkomiteen.

Vi møter nestoren i givertjenesten i Rande‐
sund, Arnﬁnn Larsen, idet han legger siste
hånd på datamaskinen før den årlige Jule‐
messa går av stabelen. Han er ak v i mange
fora og har ha mange roller og oppgaver i
menigheten. Idet du leser de e, har han
ne opp rundet sine å år.
Det yrer av liv på Kirketorget i Søm kirke kvelden før Julemessa. Det stables, dekkes, klargjøres, diskuteres. Det er snart klart l storinnrykk. Midt oppe i vrimmelen av frivillige ﬁnner
vi Arnﬁnn Larsen (80), givertjenesten nestor:
- Jeg ble vel engasjert i givertjenesten rundt
byggingen av menighetshuset i 1975: Eget hus
krevde stor dugnadsinnsats og egenkapital av
menigheten. Vi hadde jo ikke giverregister,
epostutsendeleser og ne side som i dag, men
vi gikk manngard fra hus l hus og bad om en
gave.
E er at menighetshuset var en realitet, lå givertjenesten nokså nede i år, helt fram l
1985:
- Da ble Randesund eget sokn, og vi mistet bl.a.
kateketen vår l Oddernes. Vi må e i langt
større grad stå på egne ben, forteller Arnﬁnn.
Siden 1985 har Randesund menighet vært helt
avhengig av frivillige gaver, og inntektene fra
frivillige går l delvis dekning av trosopplærer,
diakon, kateket og ungdomsarbeider.
- Vi har store ambisjoner, avslu er Arnﬁnn
engasjert:
- Vi har ha en god økning i givertjenesten de
siste tre årene, men vi vil videre. Vi trenger
først og fremst nye, faste givere. Ta kontakt og
bli med oss, avslu er å åringen som ikke har
tenkt å gi seg ennå.
Du kan ringe Arnﬁnn Larsen i dag på tlf.
99 50 10 48 og melde deg på givertjenesten.

- Vi trenger flere faste givere!
Den aktive og engasjerte åttiåringen Arnfinn Larsen har rett: Vi må videre.
Vi vil mer—vi har store ambisjoner.
Vi har ambisjoner om å nå
enda flere med
ungdomsarbeidet vårt. Vi
har ambisjoner om å
rekruttere enda flere til
våre fem kor. Vi har
ambisjoner om at enda
flere skal kunne omfattes
av vårt diakonale arbeid.
Vi har ambisjoner om at
enda flere møter
Evangeliet om Jesus der vi
er—i hverdagen, i livet,
i Randesund.
Arnfinn Larsen (80).
Dette trenger vi din hjelp til!
Vi trenger enda flere som forplikter seg til å gi en fast gave til arbeidet. Ta
kontakt med Arnfinn, opprett fast overføring i nettbanken, bruk sms.
Vi ønsker deg og dine en god jul, og et
godt og velsignet nytt år.
Lars-Ivar Gjørv
Ses i kirken!

leder av
giverkomiteen
(900 63998)

Bli med oss
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli
med oss du også, og stø 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: Oppre fast
overføring i ne banken, eller gi en
enkeltgave:

6319.07.52609
Gi via mobiltelefonen:

Send RAND200 l 2108
(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 l kr.
500; fem kroners intervall).

www.randesund.no/givertjeneste

Vi takker alle trofaste givere. Siden 2012 har
vi månedlig hatt en økning i givertjenesten.
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