Givertjenesten skaper muligheter!

Givertjenesten når 1 million i 2021
I år vil givertjenesten inkludert prosjekt UNG samle inn vel 1 million kroner. Innen nyttår
vil det være resultatet. Hjertelig takk til dere som bidrar!

Men vi samler ikke på penger
De blir straks til tjenester og gode opplevelser, givende og byggende møter mellom
mennesker. Ungdom har et sted å møtes, og der treffer de andre ungdommer og trygge
voksne. Barn kommer til trivelige aktiviteter og relevant trosopplæring. Eldre og syke får
omsorg og omtanke. Kort sagt: Menigheten i funksjon for deg og dine
Givertjenesten bidrar til å løfte aktivitet og innsats utover det aller mest elementære. Vi
betaler noe av lønna til diakon, kateket, renholder og ungdomsarbeidere.
Nå har vi gjennom prosjekt UNG særlig fokus på barn
og unge
• Ombygging av kjelleren i Søm kirke
• Utstyr til kirkekjelleren og annet arbeid
• Flere/større stillinger rettet mot barn og ungdom
Kirkekjelleren er ferdig og tatt i bruk. (Se bilder.)
Noe nytt utstyr er på vei. Lokalene fylles med aktivitet.
Vi har plass og nye muligheter - og det er viktig,
for Randesund rommer stadig ere mennesker.
Noen av dem nner en plass i kirka og vi prøver å få
kontakt med enda ere, og gi dem et godt tilbud.

Prosjekt UNG fortsetter - BLI MED du også
Innen sommeren 2024 vil vi samle inn 500.000 kr til arbeidet
blant barn og unge. Da er vi avhengig av din innsats
Meld deg inn på skjemaet du nner på
randesund.no/ung (nederste bilde)
eller bruk QR-koden.
Fyll ut med beløp, navn, adresse osv.
Vil du ha skattefradrag, må du oppgi
personnummer.

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

QR-kode snarvei til
innmelding

Givertjeneste, enkeltgaver og takkoffer gir rett til skattefradrag.
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For giverkomiteen
Øistein Vigemyr

