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

m
åned. Slik tar du høyde for eventuelle endringer. H
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MER HIMMEL PÅ JORD

Dette er Tananger menighets visjon!

Ved å være en Bekjennende, Åpen og 
Tjenende menighet ønsker vi at men-
nesker skal få erfare Jesus som sin los 
gjennom livet.

Gjennom givertjenesten blir du med 
på å virkeliggjøre menighetens visjon;
Mer himmel på jord.

FAST GIVERTJENESTE:
Menigheten ønsker å satse langt mer 
enn hva offentlige tilskudd tillater. Vi 
ønsker å skape gode møteplasser for 
barn, unge og voksne. 

For å nå målene våre og for å skape 
trygghet for ansatte som lønnes av me-
nigheten, trengs en stabil og forutsig-
bar økonomi. Derfor utfordres du til å 
bli fast giver, eller til å øke ditt giver-
beløp!

Du kan velge mellom følgende formål:

1. Ungdomsarbeid
Ungdomsarbeid i kirken er krevende, utfor-
drende, 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 konfirman-
tenes mulighet til å finne sin plass i menigheten.

Vår ungdomsarbeider driver klubben ESC og har 
ansvar for ledertrening for ungdom. Tananger 
menighet deltar i followme, et ledertreningskon-
sept i samarbeid med flere andre menigheter. 
Ungdomsarbeider deltar også i trosopplærings-
tiltak for ungdom.

Givertjenesten er ment å skulle dekke lønn til 
ungdomsarbeider i 60 % stilling. De siste årene 
har givertjenesten sunket. Samtidig har lønnsut-
giftene steget  - som for enhver arbeidsgiver. 
Det er nå prekært for menigheten å  dekke dette 
økonomiske gapet.

Behovet pr. dags dato er kr 6 600,- pr. måned.

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

3. Trosopplæring
Trosopplæring skjer ikke lenger i skolen. Me-
nigheten har det fulle ansvaret sammen med 
foreldre og faddere. Trosopplærer tilretteleg-
ger tiltak for barn og unge 0-18 år. Ved hvert 
tiltak deles det ut materiell. Det kan være en 
bok, CD el.l. som stimulerer til å drive tros-
opplæring i hjemmet. Dette materiellet dek-
kes av givertjenesten. 

På sikt vil en solid givertjeneste også kunne 
bidra til å øke trosopplærers stillingsstørrelse.

4. Misjon Uten Grenser (MUG)
Tananger menighet støtter MUG sitt arbeid i 
Romania.  Organisasjonen formidler evange-
liet  både i ord og handling. Fattige familier 
får hjelp i form av veiledning og materiell. Be 
om egen brosjyre for å bli giver eller fadder!

Se: www.tanangermenighet.no/misjon

LA PENGENE FÅ BETYDNING!


