ENKELTBIDRAG
Ønsker du ikke å bli fast giver,
kan du gi et enkeltbidrag med Vipps
nr 689 930 eller skan QR-koden her.

Støtt Prosjekt UNG

Satsing på barn og unge
i Randesund menighet
Du kan også bruke bankkonto 2801.51.32193.
Merk beløpet med «Prosjekt UNG».

I løpet av 1 – 3 år skal vi samle inn
500.000 kr

Blir du med på det?
Pengene skal gå til:

•
•
•

Ombygging av kjelleren i Søm kirke (fullført)
Utstyr og drift av utvidet lokale i kirkekjelleren
Flere/større stillinger særlig rettet mot barn og
unge
Nye ungdomsarbeidere er i full sving. Stillingene
er utvidet. Ytterligere utvidelser vurderes.

Hvordan?
Arbeidet i menigheten er langsiktig. Derfor ønsker vi at du går inn på en
fast avtale over tid. Små månedlige beløp blir store summer over tid.
(F.eks. 300 kr i måneden i 3 år blir 10.800 kr)

Gi et fast beløp hver måned i inntil 3 år.
Meld deg inn på skjemaet du finner på
randesund.no/ung (bilde under)
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.

Etter hvert som koronaen slipper taket, blir det behov for
større rom for ungdommen i Søm kirke - et godt sted å
være sammen. Kjelleren i Søm kirke er bygget om og har
plass til flere. I tillegg til større plass skal det også være
bedre og bredere tilbud – til ungdommen og til yngre
barn og til voksne.
Stor tilflytting og store barne- og ungdomskull betyr
utfordringer i bydelen. Vi i Randesund menighet ønsker å
ta tak i dette ved å tilby et sted der ungdom blir sett og
verdsatt.
Som kirke har vi et godt budskap om inkludering og
positive verdier.

QR-kode –
snarvei til
innmelding

