
Givertjenesten

Etter pandemien: Offensiv for fellesskap og gode møteplasser

Snart kan vi igjen se hverandre og være 
nær hverandre. Vi vil ha storsamlinger med 
masse mennesker og nære møter mellom 
noen få. Vi utvider og utvikler tilbudene for 
barn og unge og deres familier. Randesund 
menighet tilbyr et trygt og raust kristent miljø 
– rusfritt og med varierte aktiviteter. 

Mange nye har flyttet til Randesund i det 
siste, og det kommer stadig flere. Dere skal 
vite at dere er velkomne! Vår menighet er 
her og vil ha dere med i fellesskapet. 
Menigheten tar mål av seg til å fremstå 
sterkere og bedre, mer nær og aktuell.

Covid-19 har vært en delvis time-out for mye 
aktivitet. Vi bruker dette til å ta ny sats mot 
noe større og bedre.
Endringer blir på mange plan. Et av dem 
gjelder finansiering. Og der vil vi gjerne ha 
deg med. Givertjenesten samler allerede inn 
ca. 920.000 kr i året. Prosjekt UNG kommer 
i tillegg. 

Du som ser verdien av et godt møtested for 
bygdas ungdom, og du som gjerne skulle ha 
gjort en innsats i Guds rike, men som ikke 
får tid og krefter til å strekke til – her har du 
muligheten. 

Dette er prosjekt UNG:
I løpet av 1 – 3 år vil vi samle inn 500.000 kroner 
Pengene skal gå til:
•  Ombygging av kjelleren i Søm kirke (denne 

sommeren)
•  Utstyr og drift av utvidet ungdomslokale
•  Flere/større stillinger rettet mot barn og 

ungdom

Gi et fast beløp hver måned i inntil 3 år. 
Meld deg inn på skjemaet du finner på randesund.no/ung  
(bilde til høyre) eller bruk QR-koden nedenfor. 
Fyll ut med beløp, navn, adresse osv. 
Vil du ha skattefradrag, må du oppgi personnummer.  
Velg Fortsett med Vipps (anbefales) eller  
Opprett Avtalegiro - og så er du i gang.


Når prosjektmålet (500.000 kr) er nådd, tar vi kontakt for 
å høre om du vil avslutte engasjementet eller fortsette i 
den ordinære givertjenesten.

Det går også an å gi 
enkeltbidrag til prosjektet:  
Vipps 689 930 eller 
bankkonto 2801.51.32193.

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

Givertjenesten skaper muligheter!

For giverkomiteen                                                         
Øistein Vigemyr

QR-kode - 
snarvei til 
innmelding


