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V
i anbefaler å sette beløpsgrensen  høyere enn det du velger å gi pr. 

m
åned dag. Slik tar du høyde for eventuelle endringer. H

vis øvre grense 
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konfidensielt.

B
eløpsgrense pr. trekkm

åned       kr

N
avn:

Postnr/sted:

A
dresse:

A
vtalen leveres ko

nto
ret i kirken eller send

es til: Tananger m
enighet, PB

 120, 4098 TA
N

A
N

G
ER

K
id

-nr (fylles ut av regnskapskontoret:

Telefon:

E-postadresse:

Sted:
D

ato:
U

nderskrift:



Tananger menighet, en oase hvor 
alle opplever Guds nåde og nærhet.

Det er vår visjon!

Menigheten ønsker å satse langt mer 
enn hva offentlige tilskudd tillater. 

Vi ønsker gode møteplasser for barn, 
unge og voksne.  Vi vil at flere får 

oppleve Jesus som sin trygge 
los gjennom livet sitt.
Derfor er vårt slagord:

Los gjennom livet.

FAST GIVERTJENESTE:
Vi har behov for faste inntekter for å 
nå våre mål. Vi ønsker stabilitet og 

økonomisk forutsigbarhet.
Du kan velge mellom 4 ulike formål.

GI AV HJERTENS LYST!

1. Ungdomsarbeid
Ungdomsarbeid i kirken er krevende, ufordrende, 
givende og svært viktig. Det er essensielt for 
menigheten å ha et trygt miljø der ungdom kan 
få være seg selv, finne sin identitet og møte den 
kristne tro. Ungdomsmiljøet er konfirmantenes 
mulighet til å finne sin plass i menigheten.

Ungdomsleder driver klubben ESC og har ansvar 
for ledertrening for ungdom. Tananger menighet 
deltar i follow me, et ledertreningskonsept i sam-
arbeid med flere andre menigheter. 

Vi ønsker å utvide ungdomslederstillingen fra
60 % til 100 %. I kroner betyr dette:

Fast givertjeneste på 204 000 kr årlig.

2. Menigheten generelt.
Tananger menighet har flotte lokaler og bra med 
utstyr. Men her trengs stadig fornying, oppdate-
ring og oppussing. Det gjelder både teknikken 
(lyd, lys, bilde), utstyr og inventar. Vi merker at 
kirken er 10 år. Slitasje er på et vis flott. Det betyr 
at kirken er i bruk!

3. Trosopplæring
Trosopplæring skjer ikke lenger i skolen. 
Menigheten har det fulle ansvaret sammen 
med foreldre og faddere. Tananger menighet 
får statlig tilskudd til trosopplæringsleder. 
Dette rekker til 60 % stilling. Trosopplærer 
tilrettelegger tiltak for barn og unge 0 - 18 år 
og sørger for at det er plan for undervisning og 
innhold. Foreldre får gjennom trosopplærings-
arbeidet materiell til å drive trosopplæring i 
hjemmet.

Oppgavene er enorme og stillingen liten. Vi 
ønsker å utvide stillingen fra 60 % til 100 %. 
I kroner betyr dette:

Fast givertjeneste på 232 000 kr årlig.

4. Misjon
Vi vil at evangeliet skal nå ut i verden! Tanan- 
ger menighet har valgt å støtte Det Norske 
Misjonsselskap sitt Kirkesenter i Mukdahan, 
Thailand. Her utrustes mennesker til å ta le-
deransvar i menighetene i Nordøst-Thailand. 
Se www.tananger.menighet.no under fanen  
Misjon. Du får tilsendt egen brosjyre for  
misjonsprosjektet.

BLI GIVER – DU OGSÅ!


