Ungdomsklubben Enter^ er offensiv og har stor oppslutning:

Giverrapport mars 2015

«Jesus kommer—kommer du?»
Anette Hansson
medlem av giverkomiteen.

Når Enterˆ inviterer ungdom til lørdagskvelder står det ofte: «Jesus kommer. Kommer
du?» Hver lørdag fra kl. 19.30 til 23.00 samles ungdom, ofte opptil 70 stk. fra 14 år og
oppover i ungdomsrommet i Søm Kirke.
Og Jesus er der, uten
tvil! For mellom ungdommene på Enterˆ
finnes det så masse
godhet, vennskap og
kjærlighet. Det deles
ut klemmer og skulderklapp, og de forteller hverandre
hvor glad de er for å
se hverandre. De
prater, ler og senker
skuldrene, for Enter^ er et godt sted å være!
Enterˆ er Guds kjærlighet i praksis!
Lederne og ungdomsarbeiderne Haakon
Ekberg og Jørgen Kjellevoll Tveter legger på
en helt spesiell måte til rette og bidrar sterkt
til å skape den harmoniske stemningen og
atmosfæren på Enterˆ: Med smil om munnen og hendene i lommene beveger de seg
rolig blant ungdommene. De tar seg god tid
til småprat og gode ord. Alle skal føle seg
velkommen og bli sett når de kommer.
Lovsangen er en viktig del av møtene, og når
Enterˆ-bandet spiller opp, fyller sangen fra

ungdommene hele rommet. Andakt har
de på alle Enterˆ-møter, og Haakon og

Jørgen bruker ofte eksterne til å holde
andaktene, men har også utfordret noen
av deltakerne på Enterˆ. Forkynnelsen er
en viktig del, og de er opptatt av å bruke
noen de vet kan formidle budskapet til
ungdommene på en inspirerende måte.
Ungdomsstyret i Enterˆ er, i følge Haakon og Jørgen, helt uunnværlige. De hjelper til med forberedelser, pynting og
rigging. De står i døra og ønsker velkommen, steker pizza, burgere og de styrer
salget i Enterˆ-sjappa. Når møtet og lovsangen avsluttes er det kiosk, spilling,
biljard og det sosiale som er viktig.
Voksenstyret med foreldre og noen fra
staben i menigheten, er også viktig for
lederne av Enterˆ. De hjelper med plan-

Vi vil mer!

legging og bidrar med rydding og hjelp
etter at lørdagskveldene er avsluttet.
Dette er oppgaver Haakon og Jørgen
setter stor pris på å få hjelp til, og som
de trenger mer av.

Første helg i vinterferien entret over
40 ungdommer bussen ved Søm kirke
og satte kursen for Hovden. En fantastisk og minnerik tur for alle som deltok. Slalomturer, aking, kos, bading og
forkynnelse var målene med turen. Og
Haakon og Jørgen ønsker mer av slike
turer, gjerne også til andre steder.
Enterˆ har en veldig positiv utvikling.
Lederne, som selv har vært aktive på
Enterˆ da de var yngre, har kommet
tilbake fra endt bibelskole med mye
inspirasjon. Og i Søm kirke får de utfolde seg. Selv trekker de spesielt frem
daglig leder Bjørg Sløgedal som en
viktig støttespiller når de legger frem
forlag til forbedringer og forandringer.

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
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