
Baptistkirken i Danmark  

 

Idékatalog til indsamlingsaktiviteter 

 
Fest for livet 

Hold en festlig gallamiddag, hvor der serveres gourmetmad til en høj kuvertpris. Overskuddet går til projekter. 
 
Lad din kage blive en gave 

Giv mulighed for, at udlæg til menigheden kan gives som bidrag. Dvs. hvis der findes et bilag, der skal afleveres ved 
udlæg, så lav mulighed for at afkrydse, at man vil give pengene til projekter og dermed trække fra i skat. Eller man 
kan putte sine bon’er i kuvertbidrag. De penge du nu sparer – bliver til ekstra gave til Baptistkirken. 

 
Løb for livet 

Motionsløb i byen/spejderkredsen/menigheden etc. Lokale virksomheder og privatpersoner sponsorerer løbere pr. 
kilometer. 

 
Udsamling 

Vend den traditionelle kollekt indsamling lidt på hovedet. Lav eksempelvis en ’udsamling’ i stedet for en indsamling. 
Her samles ind, når folk går ud af kirken, i døren står flere folk med indsamlingsbøsser. 

 
Fokus på gadebørn 

Sov i papkasser på gaden, og lad byens handlende placere reklamer på papkasserne. 
 
Syng for livet 

Hold en støttekoncert. Entréindtægter, salg af drikkevarer etc. går ubeskåret til projekter hvis man kan få 
kunstneren/kunstnerne til at spille gratis. Samme koncept kan bruges til kunstudstilling. 
 

Auktion for livet 
Få alle i menigheden til at sponsorere en ting, en service, noget tid – og hold så offentlig auktion, hvor man kan 
byde på tingene. 

 
Konkurrence 

Hvem kan samle mest ind. Inddel menighedsmødet i aldersgrupper, køn el. lignende og lav en konkurrence om, 
hvem der kan indsamle flest penge. Vinderne deltager f.eks på kommende menighedsweekend UDEN 
arbejdsopgaver i køkkenet el. lign. 

 
Hvad kan jeg dog ønske mig? 

For den der har alt: Hvis man ikke ved, hvad man skal give i gave til en fødselsdag, jul eller reception – så kan man 
altid give et bidrag til Baptistkirken.  

 
Giv et abonnement 

Giv barnebarnet, bedsteforældrene eller en ven et ’abonnement’ på baptist.dk! 
 
Indsamlingsometer 

Sæt jer et mål for, hvor meget I vil indsamle. Synliggør menighedens indsamling ved løbende at lave et 
”indsamlingstermometer” på et synligt sted i menigheden, så alle hele tiden kan se, hvor langt I er kommet, og hvor 
langt der er endnu. 

 
Indsamlingsambassadører 

Gør 5 el. 10 unge til indsamlingsambassadører. Giv dem opgaven hver at skaffe fastgiveraftaler blandt menighedens 
medlemmer. Den, der skaffer flest inden en dato, deltager på årets missionsstævne betalt af menigheden. 

 


