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Vi utfordrer deg som ikke gir fast til menigheten:

Nå må du bli med oss!
et steinkast fra kirken etter et slag.
Etter å ha besøkt henne en formiddag
leder av giverkomiteen: larsivar@gmk.no
stakk jeg innom onsdagstreffet i kirken.
Jeg hadde aldri møtt disse menneskeMin mor og far gikk ikke i kirken så ofte. Slik ne før, bare hørt om de gjennom mor.
sett hørte de til flertallet i trønderbygda på Da de skjønte jeg var sønnen til Solveig
femti- og sekstitallet da jeg vokste opp.
ble det et rørende møte for oss alle.
Men julaften var vi der, fra min første jul;
Da presten i begravelsen også trakk
og aftenbønnen mor lærte meg å be på
sengekanten hver kveld har jeg hatt gleden fram hennes engasjement og iver i og
av å be sammen med jentene mine så lenge for menigheten, fikk jeg nok en gang
bekreftet troen på folkekirkens berettide var små.
gelse.
I tenårene inviterte Åshild meg med på en
kristen påskeleir; dette var nytt for meg, jeg
Dette klarer vi. Sammen.
hadde ikke et forhold verken til søndagsskole eller leirlivet. 1. påskedag 1971 ble et Det er noe av dette vi ønsker å løfte
vendepunkt for meg: Jeg begynte å bekjen- fram i alt vårt arbeid i Randesund Menighet: Et inkluderende fellesskap som
ne troen på Jesus på skolen og overfor fainviterer til deltakelse, å bli sett, ta
milien.
ansvar, og der Evangeliet om Jesus
Da far døde hadde mine foreldre flyttet til
utfordrer og gir fred.
ei høyblokk i Trondheim, og savnet etter
Det er det samme også vi i giverkomiektefelle gjennom femti år var selvsagt
stort for mor. Da skjedde det noe som skul- teen utfordrer til; vi vil gjerne ha deg
med i dette flotte arbeidet.
le endre hennes hverdag:
Lars-Ivar Gjørv

En diakon fra menigheten stod en dag på
døra og kondolerte og inviterte til fellesskap i kirken. Sosialt fellesskap, andakt,
kaffe, småprat. Dette ble mor raskt en del
av, og avanserte raskt til hovedansvarlig for
kaffen på de ukentlige treffene. Hun begynte å fortelle oss andre om hvor flott dette
fellesskapet var, og hva det betydde for
henne. Det siste året lå hun på et sykehjem

Giverinntektene har økt betraktelig det
siste året, det er vi svært takknemlige
for. Det viser seg at det først og fremst
er de eksisterende giverne som har gitt
enda mer.

40 % inntektsøkning fra 2012 er svært bra,
takk til alle som har bidratt.

Dette får vi til!
Vi er mange frivillige som allerede
bidrar og gir. Bli med oss og støtt
arbeidet for barn, ungdom og
eldre i Randesund!
Opprett fast overføring i
nettbanken og gi din månedlige
gave. Du kan også når som helst gi
en enkeltgave på det samme
kontonummeret:

6319.07.52609
www.randesund.no/givertjeneste

Derfor utfordrer vi nå deg som ikke gir
fast til vår giverkonto: Opprett en fast
overføring i dag, og bli enda mer
knyttet til dette viktige arbeidet.

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.

