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- Vil du ha en menighet som fungerer hele 
uka, må vi selv betale for det! 

Uttalelsen kom tydelig fra giverkomiteens 
leder Øistein Vigemyr på samlings-
gudstjenesten 28. august. 

Han poengterer videre at det absolutt ikke 
lenger er slik at vi kan forvente at det offent-
lige tar ansvaret for alt arbeid i kirke og me-
nighet, tvert i mot. 

Randesund menighet er et godt eksempel på 
dette: 

Både trosopplæring, kateket, renholder og 

diakon er delvis lønnet av frivillige gaver.       
- Framover må vi forvente å ta enda mer 
ansvar selv, avslutter Vigemyr.  
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Vi må i større grad selv ta ansvar for driften av menigheten: 

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. 

 
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:  

Send RAND200 til 2108 
(du gir kr. 200; beløpet kan variere fra kr. 50 til kr. 

500; femti kroners intervall). 

www.randesund.no/givertjeneste 

Vi trenger 20 nye, faste givere. 

 

Ni nye faste givere ble vervet 

på samlingsgudstjenesten 

Ni nye givere på én dag! 

Giverinntektene viser en fin stigning fra 2012 
og fram til i dag, men vi trenger flere faste 
givere. 

Johan Harv (tv.) og leder Øistein Vigemyr i givertje-

nesten på samlingsgudstjenesten. 

Hele ni nye, faste givere tegnet seg til 
faste beløp på samlingsgudstjenes-
ten. Fortsetter det slik, er målet om 
tjue nye givere før jul innen rekkevid-
de. 

Det aller enkleste er å opprette en 
fast overføring i nettbanken. 

Du kan også ta kontakt med givertje-
nesten, se på randesund.no. 

Vi ønsker de nye bidragsyterne hjer-
telig velkommen.  
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