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Los gjennom livet
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Alt vi eier tilhører deg,
Av ditt eget gir vi deg tilbake*
Joda, menigheten har behov for pengene! Men 
dypest sett er det å gi en del av det å være en 
disippel, og å være menighet. Vi vil bruke det vi 
er, det vi kan og  det vi har i tjeneste for Gud.

Mer himmel på jord
Dette er Tananger menighets visjon!
Ved å være en Bekjennende, Åpen og Tjenende 
menighet ønsker vi at mennesker skal få erfare 
Jesus som sin los gjennom livet.

Behov
Menigheten ønsker å satse langt utover det offen-
tlige tilskudd gir rom for. En stabil og forutsigbar 
økonomi er en forutsetning for dette. Derfor ut-
fordres du til å bli fast giver, eller til å øke ditt 
giverbeløp.

* Fra takkebønn i gudstjenesten

Ungdomsarbeid 
• At ungdom har et trygt og godt miljø i kirken der 

de får være seg selv, finne sin identitet og møte 
Jesus.

• At  konfirmantene kan finne sin plass i kirken.
• At unge får trening i å lede seg selv og andre.

Menigheten generelt
• At vi har godt teknisk utstyr slik at alle kan høre 

godt og se det som skjer under gudstjenester og 
arrangementer.

• At musikere og ressurspersoner kan hyres inn til 
spesielle anledninger som konserter og kurs.

• At inventar fornyes.

Trosopplæring
• At barna fra 0-18 år får tilbud om trosop-

plæringstiltak av god kvalitet til en pris som 
lar alle delta.

• At vi kan tilby godt materiell til bruk i hjem-
met.

• Eksempelvis: Kr 500 pr. mnd. bidrar til at 3 
barn får materiell hvert år fra 0-18.

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. 

• Se www.tanangermenighet.no/misjon for å 
bli giver eller fadder.

BLI GIVER – DU OGSÅ!

Sondre Søndervik: 
Gjennom ungdomsarbeidet har jeg 
fått et fellesskap hvor jeg føler meg 
velkommen og akseptert.

Anne Margrethe Ree Sunde: 
Trosopplæring er viktig for at barn 
og unge skal bli kjent med kirkens 
tro og tradisjoner, og erfare at de 
selv er en del av kirken.

Ingunn og Ole Johan Mæland: 
Bibelen taler om å gi og å få. Vi opp-
lever å få velsignelse i rikt monn ved 
å gi! Fast givertjeneste er ryddig for 
oss som givere og gir forutsigbarhet 
for mottaker.

Se: www.tanangermenighet.no  for mer informasjon om vårt arbeid.

Velg selv hvilket formål gaven din skal gå til, og du bidrar til:


