Vi trenger stø e
Vi vil utstyre egne rom for ungdom og for de e trenger vi:
AV – og lyd-utstyr, videokonferanseutstyr, innredning som stoler,
bord, skap, vegg dekorasjoner, kjøkkenutstyr og band-rom,
klatrevegg og frilu#sutstyr.

Birkeland kirke
skal få et (lbygg

Vi vil samle inn penger og trenger:
Sponsoravtaler og gaver.
Du kan bidra med din bedri# eller som privatperson.
Gaver (l Den norske kirke gir ska efradrag.
Ta kontakt med menighetskontoret for en avtale. Tel: 55 36 22 81.
Enkeltgaver: 1644.32.89430, eller VIPPS 52 50 13 (Søk Tilbygg i menyen).

Vi trenger alt fra penger og stø e (l idéer og prak(ske bidrag

Sammen kan vi skape grunnlag for et godt ungdomsmilø.
Vi trenger deg som har gode ideer og vil være med på et LØFT.
Velkommen (l å ta kontakt med oss!
Komiteen for (lbygg:
Helge Flesland, mobil 91802049,
Eva Taule, mobil: 48121030, Morten Jacobsen, mobil 92617504

Besøksadresse: Hardangerveien 5b, 5224 Nes unTel:
55 36 22 80/81
www.birkelandmenighet.no
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Med din stø e kan vi
skape muligheter for
ungdom på Nes un!

Til deg som har en ungdom:

Om ungdomsarbeidet i Birkeland

Birkeland menighet satser på ungdom 12-22. Vi vil skape gode, varme og
Her er det fullt av unge
som bryr seg, og Jesus er
sentrum. Alle kan bidra
med sine evner og gaver,
men det er rom for å
senke skuldre og hvile i en
stadige travlere
ungdomshverdag.
Amund Nyhammer Hosøy
ungdomsarbeider

trygge arenaer der ungdom kan møtes og kan utvikle seg som mennesker.
Hvert år møter vi mer enn 200 konﬁrmanter som får et år sammen med
menigheten vår. Vi vil gjerne ha dem med videre i musikk, KRIK, leir, na kafé, speidere og frilu#sliv og ledertrening.
Lederkursene for ungdom har fokus på å utvikle lederskap basert på solide
og varige verdier. Kursene er populære og av erfaring ser vi at de gir
verdifull læring og kompetanse.
Nå skal Birkeland kirke få et (lbygg med kontor, sal og plass for ak(viteter.
Byggherre er Bergen kirkelige fellesråd, men Birkeland menighet skal dekke
utgi#er (l inventar og arealer som ikke inngår i budsje et.
Vårt mål er å samle inn kr. 2,8 millioner (l lokaler for barne– og ungdomsarbeidet. Vi vil arrangere konserter og andre arrangementer. Alt overskudd
skal gå (l utstyr, innredning og inventar som kan sikre oss gode
funksjonelle lokaler som gjør at vi kan videreutvikle ungdomsarbeidet.

Følg oss: Instagram og Facebook #kirke(lbygg

I ungdomsarbeidet er alle glade for
å se alle. Du trenger ikke å ha vært
der før en gang! Et inkluderende
miljø der alle kan komme akkurat
som de er.
Elisabeth Jebsen von Mehren,
ungdomsleder
Jeg opplever at (den før den store dagen byr på
mange kjekke og varierte opplevelser,
Jeg ser et inkluderende miljø med mange ﬁne
«voksne» forbilder. Kun posi(ve opplevelser med
konﬁrmasjons(den, fak(sk både før og e er!

Therese Schütz Pe ersen, konﬁrmantmor

