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Kære IM-bestyrelse
Tak for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. Og mange tak for det arbejde, I 
gør, med at sætte fokus på indsamling i jeres fællesskab. 

Denne folder, som vi har kaldt Tal om gaven, er tænkt som en anledning til en 
samtale i bestyrelsen og i fællesskabet om indsamlinger lokalt. Vi præsenterer på 
de næste sider nogle tanker og idéer og krydrer det hele med et par igangsætten-
de spørgsmål til jeres drøftelse. 

Uden frivillige, økonomiske gaver vil det være svært at udføre alt det arbejde, der 
sker i Indre Mission i dag - på landsplan, lokalt og i de mange arbejdsgrene. Derfor 
er det godt, at nogen giver. Det er også godt, at nogen spørger og regelmæssigt 
opmuntrer til at give, så det bliver en naturlig ting at samle ind til de forskellige 
arbejdsgrene i Indre Mission, når vi mødes i missionshuset og til arrangementer, 
der foregår rundt omkring. 

Folderen indledes med nogle betragtninger om et bibelsk perspektiv på indsam-
ling og hvilken betydning det kan have for os. Dernæst følger et afsnit om, hvor-
dan indsamlingen kan struktureres og integreres i mødeformen. Til sidst præsen-
teres en håndfuld idéer til, hvordan man kan samle ind til særlige formål. 

Vi håber folderen kan være til inspiration.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen 
Indsamlingskonsulent

Tal om gaven er den ene af to foldere 
til inspiration for indsamlingsarbejdet 
i Indre Mission. Den anden hedder 
Guide til gaver og handler om basale 
regler for håndtering af økonomiske 
gaver. Begge foldere opdateres 
løbende og kan downloades fra 
indremission.dk/kasserer eller 
bestilles ved at kontakte Indre 
Missions Økonomiafdeling.



Et bibelsk perspektiv
Udgangspunktet for overhovedet at tale om at give af vores penge til gode formål, 
er en bibelsk forståelse af, at alt, hvad vi har, er en gave fra Gud.  Det er det perspek-
tiv, Kong David giver udtryk for i Første Krønikebog 29,14 i forbindelse med byg-
geriet af Herrens tempel. David har stået i spidsen for en indsamling af materialer 
til templet, og da han ser, hvor mange frivillige gaver folkets ledere kommer med, 
bliver han fyldt af glæde og taknemmelighed. Han priser Gud og siger: 

»Så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. For 
hvem er jeg og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse 

frivillige gaver? Det er jo dig alting kommer fra, og alt vi har 
givet dig, kommer fra din hånd«.

Flere andre steder i Bibelen møder vi det samme perspektiv: at vi har fået stillet 
noget til rådighed, som vi så har ansvar for at forvalte. Det gælder materielle 
gaver, såvel som åndelige. Ingen tvivl om at den største gave er frelsen i Jesus 
Kristus. Men også de andre gaver - penge, mad og tøj, familie og venner - peger 
hen på Guds godhed og kærlighed, som Jesus er det ultimative og mest vidunder-
lige udtryk for.

Gaver – til fælles gavn
I Det Nye Testamente finder vi en del undervisning om forvaltning af penge. Pau-
lus bruger i Andet Korintherbrev hele to kapitler (kapitel 8 og 9) på at give anvis-
ninger til, hvordan en konkret indsamling skal foregå. Det er centralt for Paulus, 
at de indsamlede penge er en kærlighedsgave og et udtryk for enheden i troen på 
Jesus. Ressourcerne i et kristent fællesskab er ikke bundet til et bestemt sted og 
en bestemt gruppe mennesker, men er i omløb, i bevægelse:

»Det er jo ikke for at andre kan få det lettere og I få besvær, 
men for at der kan være ligevægt. For øjeblikket må jeres over-
flod afhjælpe de andres mangel, for at deres overflod til gen-

gæld kan afhjælpe jeres mangel« (2 kor 8,13f).

Når gaverne når frem, bliver de modtaget med tak (2 kor 9,12). Ikke bare tak til 
giverne, men til Gud, som er alle tings giver. At sige tak er at modtage gaven.



Guds gaver hos os 
Det bibelske perspektiv på indsamling giver en sund 
retning udad mod de andre, mod fællesskabet. Fæl-
lesskab er et kerneord i Indre Mission. Vi er fælles om 
at tro på Jesus og om at være optaget af at dele troen 
med andre. 

Når vi samler ind til Indre Missions arbejde, sætter vi Guds gode gaver i bevæ-
gelse i fællesskabet. På en måde får vi allesammen gaven tilbage igen i form af 
medarbejdere, materialer, lejre og kurser, nye missionshuse, nye aktiviteter. Her 
omsættes gaven til fælles gavn.

Nogle gange er vores indsamling målrettet og øremærket. Det kan være en særlig 
arbejdsgren, der har brug for en ekstra håndsrækning til et nyt initiativ. Eller et 
lokalt fællesskab, der gerne vil renovere deres mødested eller bygge nyt. Så er der 
et konkret synligt behov, vi samles om. Andre gange giver vi vores gave med det 
overordnede mål at Indre Mission fortsat må kunne ansætte medarbejdere til at 
understøtte opgaven med at forkynde og undervise om Jesus og skabe rammer 
for, at mennesker kan vokse i troen på ham. 

Der er brug for gaver, både til det landsdækkende arbejde og til lokalarbejdet. 
Det er de to ben fællesskabet i Indre Mission står på. Behovene for gaver til lokal-
arbejdet er tydelige for os i de konkrete fællesskaber, vi hver især er en del af. 
Behovene for gaver til landsarbejdet bliver tydelige, når vi hører om de forskellige 
arbejdsgrene, har besøg af en forkynder eller konsulent eller kan gøre brug af nye 
materialer og inspiration til arbejdet.

 
Struktur på indsamling
Det er en god idé at tænke igennem på forhånd, hvordan indsamlinger skal foregå 
hos jer. At sætte en fast ramme. Drøft med hinanden, hvilken ramme indsamlin-
gen skal have og hold fast i den, så indsamlingen bliver en lige så naturlig og hver-
dagsagtig ting som at byde velkommen til mødet og betale for kaffen. Så kan man 
altid være kreativ senere og ved særlige lejligheder. Den faste ramme kan give 
tryghed og genkendelighed. Her følger nogle anbefalinger, som I kan bruge som 
inspiration, når I drøfter struktur for indsamlinger hos jer:

Til drøftelse:  

Hvordan adskiller det 
bibelske perspektiv 
sig fra et tidstypisk 
perspektiv på penge? 



Gør det til en god vane 
Saml ind stort set hver gang, I mødes. Der behøver ikke være en særlig anledning 
eller et stort projekt, I samler ind til. Det daglige arbejde i Indre Mission er be-
grundelse nok.

Gør det bevidst
• Planlæg indsamlingerne, når I lægger program og skriv det i programmet. 

En god regel: Gaven følger taleren.
• Er der en arbejdsgren eller et formål, som I har særligt hjerte for hos jer, 

kan det være en god anledning til at samle ind til netop det formål.
• Indarbejd indsamlingen som en del af mødestrukturen.
• Beslut om I vil sætte et mål for, hvor meget I gerne vil samle ind til et  

bestemt formål og hvordan I vil arbejde for at nå målet.
• Drøft, hvordan indsamlingerne skal foregå: hvad skal der siges? Skal der 

spilles musik? Beder nogen en bøn efter indsamlingen? Hvem står for  
administration af gaven bagefter?

• Husk at sige tak for gaven. 

Gør det nemt
En del af planlægningen, er også at gennemtænke, hvordan en giver nemmest kan 
give sin gave. At sende en kurv rundt, er en god løsning, hvis giverne har kontan-
ter med. Men det er der mange, der ikke har.

Andre løsninger kunne være:
• Et MobilePay nummer til gaver. Det er nemt og hurtigt.
• En flyer med informationer om kontonummer eller en hjemmeside, hvor 

man kan give en gave. 

Gør det til en fest
Ved særlige lejligheder kan I måske samle ind på en anden måde, end I plejer. 
Anledningen kan fx være missionshusets fødselsdag, Indre Missions fødselsdag, 
indsamling til Årsgaven, eller et særligt projekt, I støtter lokalt, og som har brug 
for en ekstra indsats. Så kan I gøre noget helt særligt ud af det, som gør indsam-
lingen til en fest.



Idékatalog
Her har vi samlet nogle forskellige idéer, I kan lade jer 
inspirere af, hvis I gerne vil lave et arrangement for 
at samle ind til et særligt formål. Idéerne kommer fra 
lokale IM-fællesskaber, der har gjort et indsamlingsevent til en årlig tilbageven-
dende begivenhed.

Donationsaften
Idéen til donationsaftner har vi lånt fra Vejle IM, men flere IM-fællesskaber har 
lignende arrangementer i deres program. I ugerne op til donationsaftenen kan alle 
donere oplevelser/ting/ydelser, som alle derefter kan byde på. Det kan fx være en 
klipning, en sejltur, en middag for 10 personer eller en vinduesvask, en uge i som-
merhus til højestbydende. Kun fantasien sætter grænser. På store donationer kan 
man sætte en minimumspris, så man sikrer sig, at de indbringer et rimeligt beløb 
til det gode formål.

På selve donationsaftenen holdes der auktion over de forskellige bidrag og de 
indsamlede bidrag fordeles mellem fx tre forskellige formål. Samtidig med at man 
rejser penge til en god sag, bringer donationsaftnerne også mennesker sammen, 
som måske ikke ser så meget til hinanden til hverdag. Det giver fælles oplevelser 
og gode snakke og er med til at styrke fællesskabet. 

Julemarked
Det kan være en god tradition at arrangere julemarked i missionshuset og en 
mulighed for at åbne dørene for naboerne. Idéen kan tilpasses de ressourcer, I har 
lokalt, og mange skjulte talenter kan komme i spil. Her er et par idéer:

• Madboder med kaffe og kage, suppe eller hotdogs 
• Tag med hjem - bod: marmelade, bagværk og andre naturalier
• Bod med brugt legetøj i god stand, flot genbrugstøj og smykker
• Bod med brugte bøger
• Bod med kalenderlys, adventskranse og dekorationer
• Auktioner
• Banko eller tombola med sponsorerede gevinster
• Konkurrencer: fx gæt antal pebernødder i et glas, gæt antal gaver under 

juletræet 

Til drøftelse:  
Hvilke strukturer 
og hvilke rammer er 
vigtige for jeres lokale 
indsamling?



Aktivitetsdag for hele familien
Aktivitetsdag med små boder og konkurrencer. For at 
gøre det nemt for børnene, kan man lave billetter til 
boderne, som forældrene kan købe ved indgangen.

• Cykel- eller sæbekasseløb
• Sjip om kap, læg arm, slå søm i en træblok, skyd dåser ned med slangebøsse
• Bod med ansigtsmaling eller bod, hvor man kan få flettet sit hår
• Fiskedam med små gevinster
• Bod med hotdogs eller kage
• Find en person, som tør sige: Hvis I indsamler 1.000 kroner, … så vinter-

bader jeg, så må I klippe mig skaldet, så spiser jeg en …
• Slut dagen af med en velgørenhedskoncert. Hvis I kender nogle dygtige 

musikere, så spørg dem om at spille en gratis koncert og sælg billetter til 
koncerten til fordel for jeres indsamling.

Regler for fradrag ved indsamlingsevents
Når I holder indsamlingsevents lokalt, skal I huske at orientere jer om reglerne for 
skattefradrag for donationer. De er ikke helt så indlysende, som reglerne for gaver 
generelt. Fx kan man godt få fradrag, hvis man sponsorerer et cykelspon sorløb. 
Men man kan ikke få fradrag for beløb, man har givet i forbindelse med en aukti-
on, et lotteri eller ved at købe noget i en bod. Det hænger sammen med den over-
ordnede skatteregel, at en giver ikke kan opnå fradrag for sin gave, hvis man sam-
tidig får en modydelse for gaven. Hvis I er i tvivl, så kontakt økonomiafdelingen.

 
Regler for afholdelse af lotteri
Spillemyndigheden i Danmark har monopol på lotterier. Almennyttige organisati-
oner må dog gerne afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller andre almen-
nyttige formål. De overordnede retningslinjer er:

• Anmeldelse: Lotteriet skal anmeldes til Spillemyndigheden 
• Spilleafgift: Man skal indberette og betale en afgift på 17,5 % af lotteriets 

gevinster. Afgiften beregnes af den del af de enkelte gevinsters handelsvær-
di, der overstiger 750 kr.

Læs mere på indremission.dk/kasserer

Har I erfaringer med 
indsamling, som andre 
kan have gavn af?  
Send jeres idé til os. 



Har I spørgsmål?
I er altid velkommen til at kontakte os. Har I spørgsmål til folderen eller  
kommentarer til indsamlingsarbejdet i Indre Mission, hører vi gerne fra jer.

Kontakt til Indre Missions Økonomiafdeling:
Bodil Amby Helgesen
Månedsgaver og gavebreve
Tlf.: 8227 1336
E-mail: bodil.ah@indremission.dk

Leo Lynderup Christensen
Arv og Testamente
Tlf.: 8227 1361
E-mail: leo.c@indremission.dk

Maria Laursen 
Gavehåndtering
Tlf.: 82 27 13 38
E-mail: maria.la@indremission.dk

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen
Indsamlingsarbejdet
Tlf.: 8227 1330
E-mail: anna-kathrine.tp@indremission.dk

Glæden ved at give – evangeliet og 
pengene er et lille hæfte som handler om 
den kristne givertjeneste og om ansvarlig 
forvaltning af de indsamlede gaver. 
Hæftet, der er skrevet af John Stott og 
Chris Wright, er udgivet af Forlagsgruppen 
Lohse. Det kan bestilles på lohse.dk

john stott 
chris wright 

Den Gud, som kristne tror på, er en Gud, som 
velsigner. Han giver, så vi »i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt« (2 Kor 9,8b). Glæden ved at give må derfor have sit 
udspring i glæden over selv at være mødt med evangeliet.

I første del af Glæden ved at give har John Stott fokus på givertjeneste. Han viser, hvordan 
kristnes gavmildhed er svar på Guds godhed, 
og hvordan gaven er med til at opbygge Kristi kirke.

I anden del har Chris Wright fokus på 
ansvarlighed i vores omgang med indsamlede midler. Håndteringen må være troværdig og 
gennemskuelig, for vi forvalter Guds gaver.
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