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Informasjon til de som har ansvar for 
inntekter og givertjeneste i menigheten 
 

Mai 2018 

Siden nyttår har Agder og Telemark bispedømme hatt et eget prosjekt for å styrke gaveinntektene i 

menighetene. Undertegnede som er prosjektleder har nå samarbeid med omlag 25 menigheter som 

er betegnet som pilotmenigheter. På slutten av året skal vi plukke ut et tilsvarende antall som vi skal 

ha tett kontakt med i 2019. Ønsker din menighet å være med her, så ta kontakt med meg. 

Et par ganger i året vil jeg gjennom en slik mail som dette prøve å dele noen tanker og erfaringer som 

vi plukker opp ved besøk i ulike menigheter – erfaringer som kanskje du kan ha glede av i din 

menighet. 

Gi gjerne givertjenesten et navn 
I Tromøy menighet har de kalt givertjenesten sin Gi mening 

 

I Domkirken menighet i Kristiansand har de kalt givertjenesten Gi Tilbake 

I begge tilfelle gir navnet en mulighet til å snakke om 

givertjenesten på en annen måte enn å «mase» om penger. 

Det blir enklere å gi givertjeneste og forvaltning av egne midler 

og resurser en annen retning. Kanskje en ide også for flere 

menigheter. Gi oss gjerne innspill på hva dere tenker, og alle 

gode forslag er velkommen. 

 

Vipps er kommet for å bli 
Vi liker det kanskje ikke, men fakta er at vi bruker mindre og mindre kontanter og ofte er det slik at vi 

ikke bare har glemt kontanter når vi går til kirke, men vi bruker ikke kontanter lengre. Da er Vipps et 

godt alternativ. 

Men fortsatt er det mange som ikke helt vet hvordan man verker laster ned en Vipps app eller 

hvordan den brukes. Her er et godt tips fra menighetsbladet «Kyrkje og Kultur i Sirdal» november-

desember utgaven 2017: 
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Hvordan øke offer og kollekt til eget 

menighetsarbeid? 
Jeg opplever ofte at informasjon om offer eller kollekt 

til eget arbeid under gudstjenesten nærmest blir 

nevnt i parentes. Det oppleves omtrent som om man 

ikke hadde noe annet mer fornuftig å gi til i dag, så da 

kan man jo likegodt gi litt til eget menighetsarbeid.  

Jeg tror at det er relativt enkelt å øke inntekten ved 

kollektene gjennom å være noe mer forberedt. For 

det første tror jeg man bør planlegge slik at man kan 

informere litt mer spesifikt om hva kollekten eller 

offeret går til. Velg å presentere menighetens ulike 

aktiviteter gjennom kollekt-talen, gjerne ved at en 

representant for ungdomsarbeidet, trosopplærings-

arbeidet eller diakonien presenterer det man trenger 

midler til. Vær også så konkret at man kan 

eksemplifisere hva en gave kan brukes til. F. eks: «for 

150 kroner kan vi dele ut bibler til 4 femteklassinger». 

Da vil folk oppleve at «mine» 150 kroner kan brukes 

til noe betydningsfullt, og sannsynligheten for at de 

som bruker Vipps vil gi 150 kroner er ganske stor. 

Et annet Vipps-tips 
Det er sikkert mange som fortsatt vegrer seg mot å ta 

opp mobiltelefonen for å gi en gave på Vipps midt 

under gudstjenesten. Kanskje vi kunne sette opp et 

lite skilt ved døren når vi går ut: 

«Husk å slå på mobilen igjen, og gi gjerne 

en gave via vips til nr. XXXXX» 

Husk å takke for gaver 
Å takke for gaver er viktig. Vi er opplært til å takke når 

vi får noe. Jeg opplever likevel at mange menigheter 

ikke er flinke nok til å takk for alt det de faste giverne 

bidrar med i årenes løp. De fleste menigheter sender 

ut en kvittering i forbindelse med at de faste gavene 

meldes inn for skattefradrag i januar hvert år. Dette er 

ofte den eneste gangen at de faste giverne ser ordet 

TAKK. Jeg tror vi både må være flinkere til å takke 

dem, og også informere dem om hva vi bruker 

pengene til, slik at man kan bli motivert til å fortsette. I Søgne menighet gjør de noe jeg synes er fint. 

De inviterer de faste giverne til «Kirketakke-kaffe» - et flott begrep og en fin gest. Det kan være en 

helt vanlig kirkekaffe, men hvor de faste giveren har fått en spesiell invitasjon fordi de er faste givere. 

Da har man anledning også til rent verbalt under kirkekaffen å takke dem som er faste givere, og 

samtidig si at dersom flere ønsker å få en spesiell invitasjon, kan man melde seg som fast giver. 
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Folke-finansiering til gode enkeltprosjekter 
Stadig ser vi at flere og flere bruker sosiale medier til å engasjere andre til å gi til gode formål. Se 

linken nedenfor. Vi skal kanskje ikke bruke facebook akkurat slik, men det kan være at vi også til ulike 

konkrete tiltak kan samle inn via disse metodene. 

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/doner-knappen--bistandens-nye-gull/  

Det er også mulig å bruke andre metoder for å engasjere mange gjennom sosiale medier. Les mer om 

dette på www.bidra.no Her kan du blant annet se hvordan Sula frikirke samlet inn til å reparere 

taket: https://www.bidra.no/prosjekt/make-taket-tett-again/61b5ec85-025f-4944-b7c6-

8c1de1af4adf  

 

Gratis kurs om innsamling 
Sammen med Profundo og Puzzel arrangerer vi kurs innen menighetsfundraising. Kurset holdes         

6. September kl. 18.00 – 21.00 på Lund menighetshus, Kristiansand. 

For nærmere program og påmelding se http://profundo.no/menighetsfundraising/  

 

Har du andre ider som bør spres til flere menigheter? 
Har du andre ideer eller tips som bør spres til flere menigheter så gi meg beskjed. Eller ønsker du at 

din menighet skal være pilotmenighet i 2019? 

 

Kontakt prosjektleder: Tore Gullaksen, tg489@kirken.no  eller ring på 909 74 610 

 

Lykke til videre med givertjenesten, og god sommer! 
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