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Indsamlingsaktiviteter: 

Ideer for hele menigheden
Denne idébank rummer forskellige indsamlingsaktiviteter, der inkluderer hele menigheden. For-
målet med aktiviteterne er at samle penge ind til missionsprojektet 2022 på en måde, der skaber 
et hyggeligt fællesskab på tværs af menigheden. Hvem siger, det skal være kedeligt at samle pen-
ge ind? De fleste af aktiviteterne kan kombineres, så man på en eftermiddag eller aften laver flere 
forskellige ting. Idébanken skal derfor bare ses som inspiration, som man frit kan benytte sig af. 

Caféaften 
Menighedens unge (LMU samt evt. junior/
teenklub) arrangerer en hyggelig caféaften for 
resten af menigheden. De unge sørger for et 
bredt udvalg af forfriskninger og forskellige 

aktiviteter og underholdning i løbet af aftenen. 
De deltagende ved arrangementet betaler 
eventuelt for entré og ellers for mad og snacks 
(kan f.eks. være sandwiches, kagebord, popcorn, 
varm kakao, te, kaffe, frugt osv.) Desuden kan 
underholdningen også tjene til at samle pen-
ge ind, f.eks. kan deltagerne betale for at være 
med i små konkurrencer, for bankoplader, for 
lodder til udtrækning af nogle gevinster eller 
lignende. Med sådan en aften er det muligt at få 
”blandet bolsjerne”, så man får snakket og grinet 
på tværs af aldersgrupper i menigheden. Des-
uden er der en oplagt mulighed for, at de ældste 
juniorer/teenagerne bruger tid sammen med 
LMU’erne og lærer dem godt at kende. De kan 
bidrage med at bage kage, stå for madsalg osv. 
Hvis der ikke er mange unge i menigheden, kan 
aftenen fint arrangeres af andre. 
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Auktion  
Her mødes menigheden en aften, hvor der er 
auktion på programmet. Det kan både dreje sig 
om fysiske ting og tjenester/invitationer. 

Med fysiske ting:
På forhånd har man fundet forskellige genstan-
de, der kan sælges på aftenen, og genstandene 
placeres på et bord i lokalet, så alle kan se, hvad 
der er at byde på. Man kan evt. få lokale forret-
ninger til at sponsorere varer. En auktionarius 
styrer auktionen, og andre står for kaffe, kage 
mm. som man kan købe i løbet af aftenen. Der 
kan veksles mellem forskellige auktionsformer, 
hvis man ønsker variation.  

Tjenester/invitationer: 
På forhånd har man kunnet sende forskellige 
tjenester/invitationer/ydelser til en tovholder, 
og disse kommer på auktion i løbet af aftenen. 
Det er helt op til den enkelte, hvad vedkommen-
de vil bidrage med. Det kan f.eks. være: 

- En vinduespudsning eller bilvask 
- En brunch for 2 personer med alt inkluderet 
- En hyggelig spilleaften for 4 personer 
- En bowlingtur eller minigolftur 
- En handyman for en dag 
- En valgfri hjemmebagt kage 
Osv. 

Idéen er, at den der tilbyder tjenesterne na-
turligvis også selv deltager, hvis der er tale om 
et arrangement. På denne måde har man mu-
lighed for at mødes på tværs af menigheden og 
snakke med folk, man ikke normalt inviterer 
med hjem.  
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Sponsorløb 
Hele menigheden går sammen om at arrangere 
et sponsorløb, som man på forhånd kan melde 
sig til. Det kan f.eks. dreje sig om at løbe/gå x 
gange rundt om en sø eller cykle x antal kilo-
meter osv. De deltagende sørger for at skaffe 
sig sponsorer (blandt familie, venner og folk fra 
menigheden), som er velkomne til at dukke op 
og heppe på dagen. Andre, der ikke deltager, står 
for kaffe og kage, som man kan nyde sammen 
efterfølgende. Der kan evt. være en præmie til 
den, der løber/cykler/går flest runder/kilome-
ter eller den, der får samlet flest penge ind.  

P.S. Hvis man ikke er en specielt fysisk aktiv 
menighed, kan sponsorløbet bestå i noget andet, 
f.eks. at bage x antal pandekager, spise x antal 
flødeboller osv. Det kan være op til den enkelte 
at vælge sin udfordring. 
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Tombola
I forbindelse med et LM-møde kan man efter-
følgende afholde en tombola eller bortlodning. 
I pausen kan man købe lodder og aflevere for-
skellige gevinster, man har med hjemmefra el-
ler har fået sponsoreret fra lokale forretninger. 

Banko
En god aktivitet for alle aldre er banko. Man kan 
sælge bankoplader for 20 kr. pr. stk. Gevinsterne 
kan være ting, man har med hjemmefra eller 
har fået sponsoreret fra lokale forretninger. 

Arbejdsdag 
Menighedens unge (LMU samt evt. junior/teen-
klub) tilbyder hjælp til havearbejde, rengøring, 
bilvask osv. en lørdag i sommerhalvåret. Menig-
heden bliver informeret om dette i god tid (f.eks. 
en måned før), så de kan byde ind med praktiske 
opgaver, de gerne vil have hjælp til. De unge de-
ler sig så ud på de forskellige opgaver og afsæt-
ter nogle timer til arbejdet. De kan evt. mødes 
først til morgenmad sammen og derfra fordele 
opgaverne. Folk fra menigheden betaler for 
arbejdsindsatsen (enten et valgfrit beløb eller 
et fast beløb pr. time/hjælper). På denne måde 
bliver der samlet penge til missionsprojektet, 
samtidig med at alle parter får en hyggelig dag 
ud af det. LM’erne kan opmuntres til at byde på 
forfriskninger, så der også er tid til at snakke 
lidt sammen.  
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