Brev til alle i studentkveld

Hei alle sammen,
Nå har vi lagt et spennende år bak oss og vi er klar for et nytt år.
Her kommer noen endringer som vi vil dele med dere.
1. “Kjellersalen” er nå pyntet og er mye triveligere å være i enn tidligere. Ta gjerne turen
ned og se hva som har skjedd iløpet av sommeren.
2. Etter ønske fra dere som svarte på undersøkelsen har vi lagt opp til flere samlinger i
høst. både Social og Studentkveldsamlinger. Vi ønsker gjerne innspill på hva dere
ønsker å gjøre på Social samlingene!
3. Vi har nå åpnet for at de som er 16+ år og eldre kan delta. Vi vil ikke legge spesielt til
rette for denne gruppa, men sett menighetens arbeid under ett, ønsker vi å gi denne
aldersgruppa et tilbud.
4. Dere ga uttrykk for at dere ønsket mer utfordrende taler i spørreundersøkelsen. Dette
har vi formidlet videre og vi håper at vi klarer å møte dette i høst.
5. Vi har nå fått egen studentkveldkonto og eget vippsnummer. Se nettside
6. Vi skal ha Høst Kick off!! for alle som er med i Studentkveld sammen med resten av
menigheten den: tirsdag 5. september. kl 19.00 i Misjonskirka.
7. Vi ønsker å registrere Studentkveld som en UNG gruppe i Misjonskirken UNG. Dette
gjør at vi får frifond-støtte som kan brukes på Connectgruppene. Frifondstøtten kan
brukes til både til materiell, aktiviteter etc. Vi ønsker respons på om dette er noe
Connectgruppene ønsker. Hvis Studentkveld blir en UNG-gruppe, ønsker vi at de
som deltar i Connectgruppe betaler 100 kr i året som medlemsavgift. (som vi sender
til Misjonskirken UNG)

Ellers vil vi også videre satse på Connectgrupper og vi vil jobbe for at Connectgruppene kan
tjene hverandre og andre.

Vennlig hilsen
Per Kristian Næs og Tobias Johnsen
Studentkveld

