
GIVERTJENESTEN
Givertjenesten med ny 
bestenotering
Resultatet for 2020 ble bedre enn noen gang - 
904.550 kr. Men vi strekker oss stadig mot nye 
høyder – for en menighet med enda bedre 
tilbud til enda flere. 
Ved årsskiftet hadde vi 148 givere som i 
gjennomsnitt gir over 500 kroner i måneden. 
Hovedtyngden ligger i aldersgruppen 50 – 
70 år. De eldste er over 90.
Hjertelig takk til dere som bidrar!
Blir du også med?

Ungdomslokalene er for små  
har ungdommene i Enter funnet ut. 
Kjelleren i Søm kirke må bygges om. 
Akkurat nå i koronatiden er det romslig nok, 
men når det skal åpnes opp igjen, er det 
behov for mer plass. Dette er kjempepositive 
signaler. Menighetsrådet har tatt utfordringen 
med et stort smil. Et hurtigarbeidende utvalg 
undersøker mulighetene. Tanken er å rive en 
vegg og slå sammen ungdomsrommet og 
undervisningsrommet. Kan arbeidet gjøres i 
sommer? Det er kanskje vel optimistisk, men 
ikke helt umulig.

Det nye lokalet kan bli tjenlig ikke bare for 
ungdommen. Det kan være et supplement og 
alternativ til arbeidet i kirkesalen og andre 
lokaler i kirka. En kan tenke seg gudstjenester 
der menigheten deles opp etter en felles del. 
Barn (eller andre grupperinger) fortsetter med 
et eget opplegg nede osv. I noen sammen-
henger ønsker vi bl.a. å bruke andre 
musikkformer enn det kirkesalen egner seg til. 
Dette kan gi et nytt løft for menigheten og 
kirka. 

Økonomisk er timingen god. Bispedømmet 
overtok i fjor noe av finansieringen av 
diakonstillingen - et resultat av egen satsing 
gjennom flere år. Blant annet derfor har 
menigheten nå frie midler som kan brukes til 
andre formål. Ombygging av kjelleren er et av 
dem. Givertjenesten planlegger en aksjon 
for å støtte arbeidet. Du vil møte aksjonen 
på nettsida randesund.no og på Facebook 
over påske. 

Aksjonen er en del av satsingen UNG som vi 
lanserte i forrige nummer av Kirkenytt.
Ungdomsmiljøet i Kristiansand byr på store 
utfordringer. Det merkes også i vår bydel. 
Randesund menighet tilbyr et trygt og raust 
kristent miljø – rusfritt og med varierte 
aktiviteter. 
Givertjenesten vil være med og gjøre 
satsingen mulig. 
Med din innsats får vi det til. 
Les mer om dette på randesund.no/ung 

Givertjenesten – nå også med Vipps-betaling
Nå er det enda enklere å bli med i givertjenesten, enklere å 
følge med underveis og enklere å avslutte. Du kan engasjere 
deg en periode når det oppleves meningsfullt å støtte. 
Skan QR-koden under eller følg lenka til skjemaet for 
innmelding: https://kirken.profundo.no/randesund 

Skriv beløp, navn og adresse…  
Velg så betalingsform - Vipps eller 
avtalegiro i bank. Så er du i gang.

Husk at givertjeneste, enkeltgaver og 
takkoffer gir rett til skattefradrag.

For giverkomiteen
Øistein Vigemyr

http://randesund.no

