Giverrapport mai 2015

Givertjenesten satte nye rekorder i jubileumsåret 2014:

Bli med oss, du også!
Lars-Ivar Gjørv
leder av giverkomiteen. larsivar@gmk.no

Randesund menighet har i 150 år vært avhengig av frivillige gaver. I jubileumsåret
2014 ble alle tidligere rekorder slått: Givere gav over kr 700 000. Fra nå av kan du også
gi direkte fra mobilen. Først og fremst oppfordrer vi deg til å opprette en fast overføring i nettbanken. Bli med oss, du også—vi vil mer!
Mandat
Giverkomiteen har på vegne av menighetsrådet ansvaret for den frivillige givertjenesten
i Randesund Menighet. Gjennom ulike tilnærminger og i ulike kanaler skal beboere i
Randesund bli utfordret til å være med og ta ansvaret for bydelen og menigheten. Menigheten ønsker å ligge i forkant når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye måter å
gi på.
Oppnådde resultater og utfordringer
Givertjenesten har nådd nye høyder både i 2013 og 2014, og i første kvartal i år øker
fortsatt gaveinntektene, måned for måned. Utfordringen er imidlertid å få med flere
nye, faste givere. Et kontaktkort er tatt i bruk der man uforpliktende mottar informasjon
om menighetens arbeid. Vi oppfordrer alle til å registrere seg, og levere kontaktkortet i
postkassen på Kirketorget.
Inntektene fra givertjenesten går til lønn av noen av våre ansatte. Ikke minst barne– og
ungdomsarbeidet nyter godt av frivillige gaver. Vi må dessuten regne med å ta enda
mer ansvaret for vår egen økonomi i årene framover. Frivillige gaver gjennom givertjenesten er med på å bygge opp under bydelen Randesund og sørge for at barn og unge
får gode oppvekstsvilkår.
Flere måter å gi på
Vi har lagt til rette slik at det er mange måter å gi på: For det første vil vi anbefale at det
etableres fast trekk i nettbanken: På denne måten får vi en forutsigbarhet både for giver
og mottaker.
Du kan selvsagt også gi kollekt under gudstjenesten på de tradisjonelle måten, eller benytte bankkortet ditt bakerst i kirken under kollekten.
I år har vi også lansert sms-gaver: Ved å sende «RAND200» til telefonnummer 2108 gir
du gjennom telefonregningen. Du kan gi fra 50 til 500 kroner (RAND50, RAND 100 osv.).
Skattefradrag
Gaver til Randesund menighet er fradragsberettiget, du får igjen 28 % av det du gir. Ta
kontakt for nærmere informasjon.

Vi vil mer!
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:

Se www.randesund.no/givertjeneste for mer informasjon.
Takk for din støtte til Randesund menighet!

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

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.

