Informasjon om
ungdomsmenigheten!

Avtalegiro! Bli fast giver på våre nettsider!

GreenHouse er ungdomsmenigheten sitt
ungdomstilbud på fredager. Annenhver fredag
møtes mellom 20-50 ungdommer i
ungdomsalen i Bogafjell kirke.
Kvelden begynner kl. 19:00 med lovsang, apell
og cellegrupper. Fra kl. 20:30 er det café og
ulike aktiviteter for ungdom.
En søndag i måneden kl. 11:00 arrangeres det
GreenHouse gudstjeneste i ungdomsalen.
Dette er en gudstjeneste som løper parallelt
med gudstjenesten for de voksne. Denne
holdes for og av ungdom.
I tillegg har ungdomsmenigheten et
konfirmantarbeid hvor mange av ungdommene
er involvert som hjelpeledere. I 2014/2015
hadde vi 24 hjelpeledere fordelt på alderen 15
til 23 år. Her får ungdommen utvikle seg som
mennesker, som ledere og sitt eget trosliv.

Givertjeneste for
Ungdom!

Hvorfor gi?

Jesus bruker en god del tid på å undervise
sine etterfølgere i bibelen om det å gi.
Vi kan gi av våre penger eller eiendeler, av
vår tid og av våre evner.
Jesus er vårt eksempel på det å gi. Han gav
sitt liv for oss for at vi skal få leve i troen på
ham. Når Gud har gitt oss så mye, da
skylder også vi å gi tilbake og til hverandre.
Som unge vokser vi i dag opp i stor overflod.
Vi er vant til å få. Derfor er det også viktig
allerede fra ung alder å lære seg å gi. Da blir
det også lettere å gi i voksen alder.
Det er først og fremst voksenmenigheten
som må bære hovedansvaret for
givertjenesten i menigheten. Men vi som
ungdomsmenighet ønsker også å være med
å bidra til menighetens misjonsprosjekter og
til menighetens
arbeid blant barn
og ungdom i
lokalmiljøet vårt.

Hvor mye og hvordan kan jeg gi?

Noen sitater om det å gi
fra bibelen!
”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
Joh 3,16
”Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la
sine gaver i tempelkisten. Da fikk han se en
fattig enke legge to småmynter i den, og han sa:
«Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken
har gitt mer enn noen av de andre. For alle de
andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun
ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»
Luk 21, 1-4
”Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal
høste sparsomt, og den som sår med velsignelse,
skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det
han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med
ulyst eller av tvang. For Gud elsker en
glad giver.” 2 Kor 9,6-7

Vi har en drøm om å kunne bidra som
ungdomsmenighet med 15000 i året
gjennom fast givertjeneste for ungdom.
For å klare dette trenger vi ca. 15 givere.
Vi ser for oss at våre ungdommer som ikke
har en inntekt enda, kan klare 50kr i mnd,
mens de som har en inntekt kan klare
150kr i mnd. Beløpene er et forslag. Her må
hver enkelt ungdom i samarbeid med sine
foresatte bli enig om et beløp.
I ungdomsmenigheten kan vi gi på følgende
måter:
1.

Fast givertjeneste
Vi ønsker at hovedinntekten vår kommer
gjennom fast givertjeneste da dette gir oss
forutsigbarhet.

2.

Kollekt på GreenHouse gudstjenester

3.

Basarløpet på høsten
Dette er et løp som arrangeres hvert år på
høsten til inntekt for
menigheten og våre
misjonsprosjekter.

