Indsamling – generelt.
Lidt generelt om indsamling
 Folk vil gerne give – men der kan let opstå en træthed.
o Hvis man har en oplevelse af, at man altid skal give.
o Når man har en oplevelse af, at budgetterne aldrig holder.
 Når man bare samler ind til et sort hul.
o Når det opleves som krav eller man giver folk dårlig samvittighed.


Hvad giver folk gerne til?
o Folk giver ofte lettere til det, som de beder for.
o Til det, som de har hjerte for.
 Børnebørnenes aktiviteter.
 Ydremission, hvis man havde været rejst ud.
 Det, som jeg selv er engageret i.
 Det, min nærmeste er engageret i.
 Konkrete projekter.
 Lokale projekter.

Gode overvejelser i forbindelse med vores indsamling.
 Vær meget konkret.
o Vi samler ind til et klaver til missionshuset. Til at LMU kan komme på denne tur. Til Bibler
til fattige i Peru. Til at afdelingen kan drive mission på Fyn osv.
 Beskriv projektet – hvorfor gør vi det.
o Hjælper også folk til at bede for det.
o Husk at bede om forbøn.
 Gør det frivilligt.
o Lad folk snakke med Jesus om, hvad de skal give.
o Snak med folk på 2 mands hånd – Men pres aldrig folk til at give.
 Gør indsamlingen synlig.
o Lav noget folk kan følge med i:
 Kan være noget, hvor man kommer sand i en beholder hver gang man runder et
bestemt beløb – børnene vil ofte gerne hjælpe med den del.
 Kan lave en graf eller diagram.
 Fradrag.
o Hver gave er fradragsberettiget ned til den 1. kr. - krav er bare at den bliver indberettet –
kræver at CPR nr oplyses.
o LM hovedkontor vil gerne være behjælpeligt med det.
Det bibelske aspekt:
At give er en del af kærligheden. Man giver noget, uden at forvente at få noget igen.
At give har sit udspring i Jesus og hans kærlighed.
Vi giver, fordi Gud kalder os til det, men også fordi vi gerne vil være med til at Guds rige kan nå ud til flere,
og ligeledes fordi det at give fremkalder gode frugter i vores liv.
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At give til mission.
o Gal. 2.10  Paulus har forpligtet sig på at hjælpe de fattige i Jerusalem.
o 1.Kor 16.1-4  Læg til side så man har noget at give.
o 2.Kor. 8-9  En fattig menighed ønsker også at være med.
 (8.1-6) Den fattige Makedonske menighed vil være med til at give på trods af deres
fattigdom.
 (8.7-9) Ligesom tro og kærlighed m.m. skal findes hos den kristne, så skal
givertjenestenen det også.
 (8.8) Kærligheden giver.
 (8.8 + 9.6-9) Giv ikke af pres eller befaling, men giv det som man har hjerte til. Gud
elsker en glad giver.



At give til andre
o Matt. 6.1-4  En del af bjergprædiken. ”Når I giver…” Jesus regner det for noget, man gør.
o 3.Mos. 23.22  Man skal ikke høste marken ren, men efterlade noget til den fattige.



Udbytte af at give
o Fil. 4.14-20  Det er ikke gaven, Paulus ønsker, men derimod forudsætningen for at give.
Der er en frugt, som findes i den kristne
o Matt. 19.21  Den rige unge mand får besked på at sælge alt, fordi han netop var bundet
til sin rigdom. Her vil det at give gaven sætte ham fri.
o Mal. 3.10  Sæt mig på prøve og se, om jeg ikke holder det, jeg lover dig. Gud vil tage hånd
om os. Jo mere vi gives, jo mere tydelig bliver det også.
o Mark. 12.41-44  Den fattige enke, som gav alt hvad hun havde. Det er ikke mængden,
som det kom an på, men hjertet. Jesus lagde mærke til hende.
o 2.Kor. 9.10-15  At give fremkalder taknemmelighed til Gud både hos den som giver og
hos den som modtager

Ideer:
 Se værktøjsmail: Indsamling – gode ideer.
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