Indsamling – gode ideer.
Indsamling i menigheden


Lotteri i forbindelse med høst-, jule- og påskefest m.m.
o Enten kan man købe gaver eller folk kan selv medbringe.
o Derefter sælger man lodder, som man så udtrækker i løbet af aftenen.



Auktion
o Fungere lidt på samme måde som lotteriet.
o Man kan tage ting med, f.eks. fra haven, eller man kan tilbyde ting, hvor man laver et
gavekort til en middag eller få ordnet have, som man så byder på.
o Fungerer også godt som afslutning på en lejr, hvor man kan holde auktion over de
rester, der er der.



Betal for antal….
o Km man har cyklet eller løbet.
 Her går vedkomne, som skal stå for at løbe eller cykle, rundt og spørger, om
man vil sponsorere vedkomne med X antal kr. pr. km.
 Aktiviteten forgår i X antal tid.
o Hvor mange flødeboller eller andet man kan spise.
 Samme koncept, og skal forgå i en afgrænset tidsperiode.
 Man kan sagtens have mange til at deltage. Det er godt når det både er unge og
gamle som deltager (juniorer elsker det og de er gode til at samle ind).
o Hvor mange kg man kan tabe.
 Igen samme koncept. Her handler det bare om, hvor mange kg dem, som
deltager, kan tabe over en bestemt tid. F.eks. 1-2 mdr.
 Godt at bruge formænd eller andre kendte folk i menigheden.



Gavebreve
o Der er muligt at støtte LM igennem en fastgiverordning.
o Ved at tegne et giverbrev forpligter man sig på over en årerække enten at give et fast
beløb eller en procentsats af ens indkomst.
o Dette kan man lave til lands-, afdelings- eller kredskassen eller man kan lave en
fordeling imellem disse 3.
o Det hele ordnes via landskontoret, som også står for at rapportere til skat.
o Fordelen med denne tilsigelse er, at dem, som skal administrere penge, får et større
overblik over, hvad de har at arbejde med i stedet for at skulle afvente hver måned på
hvad folk de giver.
o Det er en klar fordel at give en procent gave af det man tjener, idet den altid vil følge
din indkomst. Så hvis man bliver arbejdsløs, reguleres gaven, man skal give i forhold til
det (dette gælder dog først fra næste giverår). En bestemt gave vil altid være bestemt
uanset hvad der sker.



Testamentarisk gave
o Lidt samme tanke, at man kan testamentere noget af sin arv til LM.
o Dette vil de gerne hjælpe med på landskontoret.
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Sms kollekt
o Som supplement eller alternativ til en almindelig indsamling kan man opfordre til at
donere en gave til LM via sms. Man sender bare en sms til ”LM” på 1919 og så har man
givet 150,- kr.
Giv jeres mønter
o Man kan lave en lang snor, hvor man kan komme sin mønter med hul i på. Dvs. 1, 2 og 5
kr. Så kan man se, hvor lang en snor man kan fylde. Ofte noget, børnene synes er
spændende. Man kan samle ind under overskriften: ”Vi giver en kæde til….”
Køb ting af børneklubben
o Hvis man har en indsamlingsaften eller dag, kan børneklubben sagtens have bagt noget
eller lave noget, som man så kan købe om aftenen eller i løbet af dagen.

Indsamling hos andre end os selv










Salg af sponsorat i vores program.
o Kan både være lejrprogram, indbydelser eller det lokale program, som man kan have
sponsor til.
o Ofte skal man overveje, hvilke firmaer, der vil få noget ud af at være synlig i jeres
program.
o Nogle firmaer vil helst ikke give pengebeløb, men hellere giv saft til børnefremstød, slik
til børnelejre, eller andre ting.
 Nogle af tingene kan vi bruge til lotteri m.m.
Lej et lokale ud til LMU’erne
o Mange kommuner støtter ungdomsforeningerne med lokale tilskud. Ofte ligger det
beløb på omkring 50-75 % af udgiften.
o Undersøg om det er mulighed for det hos jer.
Kagespisning
o Lad folk i menigheden lave kager og invitér så byen til kagespisning.
o Tag en pris ved indgangen, hvor man betaler og så kan man spise alt det kage, man har
lyst til. Man kan evt. tage en pris for kaffe eller sodavand.
Loppemarked
o Afhold en lørdag, hvor man samler alle de ting, man gerne vil sælge og åben huset for
byen, så de kan komme og gøre en god handel.
o Kan sagtens være en fordel at reklamere med, hvad penge skal bruges til.
Afhold kurser eller foredrag
o Tilbyd ægteskabskursus eller kursus i kristendom, en vidneaften med vidnesbyrd fra
andre lande.

Indsamling og mission


Invitere folk ind i missionshus.
o I forbindelse med jul, påske, pinse, stor bededag vil der være god mulighed for at slå
dørene op. Her kan man sagtens have boder, som sælger noget, som giver mening i
forbindelse med højtiden.
Samtidig kan man lave forskellige andre boder, hvor man bl.a. forfæller om den
forstående begivenhed, har noget børnevenligt osv.
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