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Konﬁrmasjon er hyggelig og ﬂo , men ønsker du kirke hver dag i uka?

Frivillig arbeid og givertjeneste er helt avgjørende.
Lars‐Ivar Gjørv
900 63998 | larsivar@gmk.no
Vi har lagt noen ﬂo e konﬁrmasjonsgudstjenester
bak oss; vi er takknemlige l staben og frivillige for
ﬂo gjennomføring. Resultatene fra konﬁrmantun‐
dersøkelsen 2017 viser at konﬁrmantene i år er godt
fornøyd. Men ønsker du kirke og menighet hver dag
i uka, leser du videre. Og blir med.

Det har vært noen flotte konfirmasjonsgudstjenester nå i mai. Vi i
menighetsrådet og menigheten
ellers gleder oss over det. Men
skal vi opprettholde det gode tilbudet vi har i Randesund menighet, må vi alle bidra.
Foto: Nathan Hopkins.
Vi er så stolte av og glade for våre konﬁrmanter.
Hvert år inviterer vi, ønsker dem velkommen og
gjennomfører et konﬁrmantopplegg vi legger
mye ressurser i. Likevel har vi de siste årene ha
en markert nedgang i antallet som vil konﬁrmere
seg i Randesund menighet, Den norske kirke.

Mange måter å gi på:

Bli en fast giver i dag!
Det er ﬂere måter å bidra på i Randesund menighet. Du kan bli én av omkring
to-tre hundre frivillige som ukentlig gir av sin d, deler sine ressurser og
kompetanse, prioriterer ulønnet arbeid i menigheten.
Eller: Du kan bli med oss i den faste givertjenesten vår. Det er ﬂere måter å gi
på: Det enkleste er hvis du oppre er en fast overføring i ne banken. Du kan
også gi enkeltgaver via mobiltelefonen din, se under.

Gi gaver når du vil fra mobiltelefonen:
Last ned appen Vipps, registrer deg og di bankkort, og du er
klar l å gi enkeltgaver l menighetens arbeid.
Registrer Randesund menighet—104058.

Gi en skikkelig vårgave:
Se gult felt under, og bli med oss:

Vi har jo lurt på om de e skyldes at våre opplegg
ikke har vært gode nok? Jeg si er i dag med alle
resultatene fra den nyetablerte konﬁrmantundersøkelsen 2017 og ser på tallene og svarene.
Ungdommene er godt, og l dels svært, fornøyd.
Min konklusjon er så langt: Vi har et konﬁrmantopplegg som vi kan anbefale!

Gi en vårgave l en menighet som
betyr svært mye for mange i bydelen
vår. Du velger selv hvordan du vil gi.

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

Vi u ordrer deg:

Bli med oss
Vi er mange frivillige som allerede bidrar og gir. Bli
med oss, du også, og stø 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: Oppre fast
overføring i ne banken, eller gi en
enkeltgave:

6319.07.52609
Du kan også gi via mobiltelefonen:

Installer appen, 104058, og gi en enkeltgave.

Bli med oss videre slik at vi sammen kan sørge
for et godt menighetsarbeid hele uka.

www.randesund.no/givertjeneste

Giverinntektene viser en stigning fra 2012 og
fram til i dag. Bli med oss og sørg for at vi
kan opprettholde vårt aktivitetsnivå.

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 Kris ansand; randesund.menighet@kris ansand.kommune.no; randesund.no.

