Giverrapport desember 2016

Ønsker du kirke hver dag i uka?

Da blir du også med i givertjenesten.
Lars-Ivar Gjørv
900 63998 | larsivar@gmk.no
Jeg spisser det litt: Noe forenklet sagt, betaler det
offentlige kun for menighetens tjenestetilbud og
drift på søndagene og helligdager, samt begravelser. Det meste av det som skjer ellers i uka betaler
vi selv, i form av gaver eller egeninnsats.

Du som fast giver er sammen med andre frivillige invitert til

Menighetsfest
Alle faste givere er invitert til menighetens store feiring av frivillighet og menighet i Søm kirke lørdag 18. mars kl. 19.
Komiteen jobber med å sende ut invitasjoner til alle frivillige. Vi er invitert
med følge—du kan ta med deg en ektefelle, partner, familie eller venn.
For påmelding og innbetaling av egenandel: Følg med på nettsiden randesund.no samt kunngjøringer og oppslag i kirken.
Ny måte å gi på fra mobiltelefonen:

Menighetsrådsleder Jan Georg Ribe (tv.) og
biskop Stein Reinertsen etter møte med
menighetsråd og stab i forbindelse med
visitasen i slutten av november.
- I Randesund menighet ønsker vi en tilstedeværende hverdagsmenighet, sier leder av givertjenesten Øistein Vigemyr.
Sagt på en annen måte: Stat og kommune finansierer et langt stykke på vei det menighetsliv som
fantes for 100 år siden - med gudstjenester på
helligdagene, begravelser, vielser, konfirmantundervisning pluss noe diakoni. I nyere tid er dåpsopplæring kommet til. Alt det andre - barne- og
ungdomsarbeid, kor, møtevirksomhet til hverdags, bryr stat og kommune seg lite om - i alle fall
finansielt. I kjelleren i Søm kirke er det bare
toalettene som er offentlig finansiert!
Nå vil og må vi videre
Lønns- og pensjonskostnadene i menigheten øker
som en del av utviklingen i samfunnet ellers. For
de stillingene menigheten selv finansierer, er
lønnskostnadene beregnet til kr. 875 000 i 2017.
Vi trenger deg.

Vi har skiftet leverandør når det gjelder å gi fra mobiltelefonen. Last ned
appen mCASH fra Sparebank1, registrer deg og ditt bankkort, og du er klar
til å gi enkeltgaver til menighetens arbeid.

Gi en jule– og nyttårsgave:
Se gult felt under, og bli med oss: Gi en jule–
og nyttårsgave til en menighet som betyr
svært mye for hele bydelen vår. Du velger
selv hvordan du vil gi.

I kjelleren i Søm kirke er det
bare toalettene som er
offentlig finansiert. Bli med
oss og betal for alt
kommune og stat ikke
dekker.

Vi utfordrer deg:

Bli med oss
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:

MCASH
Installer appen mCASH og gi en enkeltgave.

www.randesund.no/givertjeneste

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012
og fram til i dag. Vi er godt rustet til å ta
enda mer ansvar for menigheten vår.

Randesund menighet er en del av Den norske kirke med to kirker: Søm kirke og Randesund kirke. Ring oss gjerne på telefon 38 19 68 80.
Besøks– og postadresse: Søm kirke, Liane Ringvei 10, 4638 Kristiansand; randesund.menighet@kristiansand.kommune.no; randesund.no.

