2018 - Diakoniens år i Søndre Slagen menighet

Vår målsetning for diakoniarbeidet:
Større livskvalitet og livsglede på tvers av generasjoner!
Hva er diakoni:
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling,
og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap,
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»
Kirkerådet, Den norske Kirke

Bli med og støtt arbeidet
med å ansette en diakoniarbeider
i Søndre Slagen menighet!

2018 – Hva skjer i Diakoniens år i Søndre Slagen menighet?
Menighetsrådet tar sikte på ansettelse av Diakoniarbeider fra august.
Vi utvider diakonatets virksomhet som møtepunkt for eldre.
Vi ønsker å etablere et inkluderende møtested for ungdom med bl.a.
leksehjelp og fritidsaktiviteter.
Vi ønsker å styrke dagens tilbud for sorg- og omsorgsgrupper
Hva trenger vi?

Vi trenger derfor minst 100 personer som er villig til å bidra med minst 1 000 kroner
pr år i 3 år til diakoniarbeidet.
Dette beløpet vil bli øremerket til diakoniarbeiderstillingen og utgjør altså
menighetens økonomiske bidrag til stillingen.
Vi har mottatt kr 200 000 fra Tønsberg kommune for året 2018 til etablering av en
deltidsstilling som Diakoniarbeider. Dette tilskuddet forutsetter en egenandel på minst
Kr. 100 000 fra Søndre Slagen menighet.
Arbeidet med å skaffe flere midler til diakoniarbeidet vil bli intensivert!
Hva må du gjøre?
Du må fylle ut skjemaet på baksiden av denne folderen.
Send/lever utfylt skjema til :
Søndre Slagen menighet
Menighetskontoret
Astreaveien 7
3113 Tønsberg.
Merk konvolutten «Diakoni».
Pengene sendes bankkonto 2400.25.14679. Merk innbetalingen «Diakoniarbeider/103»
eller bruk Vipps til nummer 504715.
Har du spørsmål vedrørende givertjenesten, da kan du ringe menighetsrådets leder,
Elsa Skarbøvik, på 930 636 56.

Hva gjør en diakoniarbeider?
Leder kirkens omsorgsarbeid
Arbeider for menneskets beste i lokalmiljøet
Har særlig fokus på de som faller utenfor
Arbeider med å bygge inkluderende fellesskap med fokus på relasjonsbygging på tvers av generasjoner og kulturer. Det kan eksempelvis være besøk
og ivaretakelse av etterlatte, drift av diakonattreffene på Solhaug, drift av
treffsted for ungdom, besøk og andakter på
eldrehjem og sykehjem, sorggrupper for etterlatte, besøkstjeneste i hjemmene og diakonioppgaver for ungdom.

Ved å være med i givertjenesten bidrar du til at Søndre Slagen
menighet kan ansette en diakoniarbeider.
Dette er en stor og viktig investering som vi finansierer sammen
med Tønsberg kommune.
Med hilsen Søndre Slagen menighetsråd

SØNDRE SLAGEN MENIGHET
Organisasjonsnummer: 976 990 609

GIVERTJENESTE DIAKONI
FULLMAKTSFORMULAR
Jeg ønsker å være med i fast givertjeneste for diakoniarbeiderstillingen i Søndre Slagen
menighet de kommende tre årene.
Mitt bidrag vil bli innbetalt som følger (kryss av):
kr 1 000 med forfall 1. mars hvert år
kr 500 med forfall 1. mars og 1. september hvert år.
Annet beløp ______________ pr ______ .
Jeg ønsker å betale på følgende måte:
Bank/postgiro til bankkonto 2400.25.14679. Merk innbetalingen
«Diakoniarbeider/103».
Avtalegiro til bankkonto 2400.25.14679. Merk innbetalingen «Diakoniarbeider/103».

Vipps til nummer 504715

Personopplysninger:
Navn (med blokkbokstaver):_____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
E-post: ______________________________________________________________________
Fødselsnummer *) (11 siffer):

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

*) Du får fradrag i skattemessig inntekt for pengegaver til menighetens arbeid. Da må fødselsnummer fylles ut, og det totale beløpet for skatteåret må være over kr 500,-.
Hvis du ønsker at vi innberetter det du har gitt, så trenger vi ditt samtykke. Da setter du kryss i
begge boksene under.
Jeg ønsker at min gave skal innberettes som skattefri gave til Skatteetaten og at mitt
personnummer slik det finnes i Den norske kirkes medlemsregister kan brukes til dette
formål.
Jeg ønsker at fremtidige gaver skal innberettes uten at jeg får brev om dette hvert år.

Signatur:____________________________________________________________________

