
Ny giv for Givertjenesten
Prosjekt «Økte gaveinntekter» er i gang

Søndag 10. februar var det kirketakkekaffe i Søm kirke – med takk innbakt i 
kirkekaffen. En takk spesielt rettet til de som støtter menighetens arbeid 
økonomisk. Vi benytter også her sjansen til å si TUSEN TAKK!

Dette var første tiltak i prosjektet «Økte gaveinntekter» som vi er 
blitt med i. Det er initiert av bispedømmerådet. Du vil høre mer 
til det i tida som kommer.

Samtidig ble nytt opplegg for oppfølging av givere presentert. 
Her går vi inn i ei ny tid med profesjonell oppfølging. (Tjenesten leveres av ProFundo*.) Og vi 
bytter bank. Nye og eksisterende givere må registrere seg på et skjema på nettsida 
randesund.no. Da ordnes betaling, oppfølging og skattereduksjon.

Menigheten samler ikke på penger. Vårt oppdrag er å 
bringe evangeliet videre, å gi mennesker i Randesund 
et møte med Kristus gjennom ord og praktisk omsorg. 
I det arbeidet er penger viktige.  
Du inviteres til å delta i dette.

Givertjenesten er en viktig del av menighetens 
økonomiske grunnmur. Når man betrakter et vakkert 
byggverk, er det neppe grunnmuren som får mest 
oppmerksomhet. Men hvis den svikter, går det ille med 
resten av byggverket.

Givertjenesten i Randesund dekker noe av lønna til 
ansatte som ikke lønnes av offentlige midler: Diakon, 
kateket, trosopplærer og renholder. Menighetens 
lønnsbudsjett er i overkant av 1 mill. kroner. I 2018 
nådde vi 778.700 kr. (Ny rekord!) Målet er å nå 
millionen i 2019. Blir du med på det?
Mye av arbeidet i menigheten drives av frivillige, men 
uten de ansatte går det ikke rundt.

Du er viktig! 
Oppdraget vårt er avhengig av din innsats: Gi av 
din tid i praktisk innsats og i bønn. Og vær med 
og sørg for at økonomien er på plass. Gå inn på 
randesund.no/givertjeneste og fyll ut skjemaet:

For givertjenesten
Øistein Vigemyr

PS. Noen har hørt rykter om at ProFundo tar seg 
svært godt betalt for tjenesten. Det stemmer dårlig. 

Bare spør om du lurer.

Menigheten samler ikke på 
penger. Vårt oppdrag er å 
bringe evangeliet videre

Eksempler på menighetens oppdrag: 
Babysang og TØFF.


(June har ikke lønn via givertjenesten.)

http://randesund.no

