
Givande i allmänhet 
och kyrkoavgiften i synnerhet 
Tips och idéer för hur man ta upp och aktualisera givande i församlingen.

En plats för att be och ge
Gör en plats för bön och givande i gudstjänstlokalen. Kanske man dessa söndagar i 
satsningen kan gå fram till denna plats, ge sin gåva och be för det vi planerar att göra. 
Är ni en stor församling med utrymme kanske det behövs flera platser. Sätt också upp 
skyltar eller bilder som visar vad det är vi nu vill ge till och be för.

Fråga mig om kyrkoavgift!
Tillfråga några personer som kan svara på frågor om vad kyrkoavgiften handlar om och 
innebär. Före och efter gudstjänsten står de till tjänst med informationsfolder samt sva-
ra på frågor. Man kan låta dem finnas vid ett pelarbord eller hellre cirkulera med foldrar 
i handen. De syns bra om de har en enfärgad t-shirt med text på ryggen/magen: ”Prata 
med mig om kyrkoavgift!”. T-shirt gör man enkelt själv genom skriva med textilpenna 
på en vanlig tröja/skjorta.

Informera i församlingen
En del församlingar använder sig av e-post och skickar regelbundet ut veckomail till 
medlemmarna, andra gör månadsblad, affischer eller använder sig av en power-point 
slinga som presenterar viktig info några minuter innan gudstjänster börjar. Fundera på 
hur ni informerar om kyrkoavgiften och hur ni kan anväda t.ex de filmer eller power-
point som finns tillgängliga. Ett gott råd är att informera på många olika sätt i både 
talade ord, text och bilder.

Sång och musik
Väljer ni att låta temat prägla några gudstjänster kan ett sätt vara att ha en återkomman-
de sång som fångar upp temat. Låt samma sång få inleda gudstjänsterna dessa söndagar 
eller sjungas i samband med insamlingen. Det kan vara en psalm som handlar om att ge 
och dela med sig, en härlig lovsång eller en solosång att lyssna till. En sång som åter-
kommer blir något man minns och bär med sig.

Nedan finns fler användbara 
idéer kring givande: 

• Förslag på predikoserie, i tre delar (De fattiga och de rika)
• Samtalsförslag för smågrupper
• Kreativa inslag för en gudstjänst 
• Bibelläsningsplan
• Upplägg för församlingskväll

De fattiga och de rika en predikoserie i tre delar (hämtat från Ge 
med hjärtat)
Hur ska vi förhålla oss till de oerhörda skillnader som finns i världen? Vad gör vi med 
insikten att människor svälter ihjäl medan vi är på god väg att handla och äta ihjäl oss? 

Vad säger Bibeln om hur man behandlar den fattige? Hur kopplar detta till den mission 
vi bedriver och de prioriteringar vi gör, både i församlingens ekonomi och i våra privata 
plånböcker? När vi gjort dessa insikter, hur blir då frågan om ägodelar en sporre och 
inte bara ett dåligt samvete?

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624

701 16 Örebro
Tel 019-16 76 00

Fax 019-16 76 11
info@efk.se
www.efk.se

Org.nr  875002-7271
Bankgiro 900-4037



Evangeliska Frikyrkan
Box 1624

701 16 Örebro
Tel 019-16 76 00

Fax 019-16 76 11
info@efk.se
www.efk.se

Org.nr  875002-7271
Bankgiro 900-4037

En serie om nöd för de som lider och hur mina ägodelar kan användas till Guds rikes bästa.

Förslag på olika ämnen och frågor att rikta in sig på:
 
Första söndagen: Äga eller ägas?
Vårt förhållande till prylar och konsumtion. Vilka diken måste undvikas när det gäller överdriven 
konsumism, osunda fattigdomsideal och vardagliga bekymmer?
Matt 6:25-34, Luk 12:13-21, 1 Tim 6:17-19

Andra söndagen: Malariamedicin och lyxrenoveringar
Har vi blivit lurade in i konsumtionsmönster som inte är rättfärdiga? Hur ser det ut i världen när 
det gäller akut fattigdom, behov av mediciner med mera? (Denna del kan med fördel ha fokus på 
omvärldsanalys snarare än på bibelstudium.)
Jes 58, Luk 10:25-37

Tredje söndagen: Mina ägodelar kan göra skillnad!
Mina pengar kan användas för det som har verkligt värde, som betyder liv och hälsa för andra 
människor. Jag kan med min lilla hushållsekonomi gå Guds rikes ärenden. Vi behöver alla upp-
muntras att använda våra resurser väl. Gud bjuder in oss i sin stora räddningsaktion för världen.
Joh 6:1-15

Ett angeläget samtal i små/cellgrupp (hämtat från Ge med hjärtat)
Detta samtal passar bra för församlingens små/cellgrupper. Det kan också fungera som ett un-
derlag i andra former av mindre grupper exempelvis en tonårsgrupp, bibelsamtalsgrupp…

Starta upp samtalet
1. Dela exempel av att vara den som ger och den som får ta emot en gåva eller hjälp. Hur känns 
det att vara den som ger? Hur känns det att få ta emot?
2. Ett välbekant talesätt är ”Det är saligare att giva än att taga”. Det är också något som många 
brukar ge uttryck för. Samtala. Varför är det så?

Läs Bibeln
1. Läs den välbekanta berättelsen om pojken, bröden och fiskarna i Luk 9:10-17.
2. Samtala: – Vad var lärjungarnas inställning till att ge? Hur tror ni de tänkte? – Hur agerar Jesus 
i berättelsen? – Vad tror du hade varit din inställning om du varit med?
3. Vad ser ni som nyckelbudskapet i texten?

Förankra i vardagen
1. Finns det något du skulle vilja förändra när det gäller din egen inställning till givande? Kanske 
det finns områden där du skulle vilja vara mer generös? Finns det områden där du skulle våga 
vara mer öppen för att själv ta emot? Känns det naturligt, så gå gärna laget runt och dela med 
varandra vad ni tänker på. Om inte, låt var och en på ett papper skriva ner något man vill arbeta 
på i sitt eget liv.
2. Be för det ni nämnt högt eller skrivit på era personliga lappar.

Olika inslag i en gudstjänst!
Det finns en hel del man kan göra för att aktualisera givande och en generös livsstil. Väljer ni att 
låta temat prägla en serie gudstjänster klan man fundera över att ha återkommande inslag.

Några exempel:
• Ett aktuellt samtal: en kortare intervju/samtal med två-tre medlemmar om hur man resone-

rar och tänker omkring detta med att ge, vara en del av något större, känna solidaritet, avstå 
från något för andra skull, välsignelser av att få tillbaka… Se till att samtalet är intresseväck-
ande och skapar igenkänning. 

• Drama/sketch: låt församlingen möta olika personer och deras olika inställning och motiv 
till att ge. Väljer ni att jobba med temat ”De fattiga och de rika” (se ovan) kan de tre rubri-

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624

701 16 Örebro
Tel 019-16 76 00

Fax 019-16 76 11
info@efk.se
www.efk.se

Org.nr  875002-7271
Bankgiro 900-4037



Evangeliska Frikyrkan
Box 1624

701 16 Örebro
Tel 019-16 76 00

Fax 019-16 76 11
info@efk.se
www.efk.se

Org.nr  875002-7271
Bankgiro 900-4037

kerna vara utgångspunkt för tre olika dramer.
• Textläsning: Välj bibeltexter som handlar om att ge (se förslag i Bibelläsningsplanen nedan).
• Bön för de fyra områdena i satsningen ”Plantera för tillväxt”
• Vittnesbörd och delgivning: vardagliga exempel vad givande kan få för konsekvenser.
• Nya intryck: varför inte dra nytta av teknik som skype och direkt i gudstjänsten ringa upp en 

intressant person som just nu arbetar med något av det som pengarna ska gå till exempelvis 
en församlingsplanterare i på hemmaplan i Sverige eller ute i världen. Man kan också visa 
filmklipp eller bilder från ett projekt, genomföra en kort intervju via telefon eller be någon 
att komma till er gudstjänst och berätta. Nya intryck är ovärderliga! 

Bibelläsningsplan om givande (hämtat från Ge med hjärtat) 

Varsågod en bibelläsningsplan att använda för enskild läsning eller tillsammans i exempelvis 
cellgrupper! Läs, reflektera och be Gud att tala genom orden!

Dag 1. Guds första gåvor till oss 1 Mos 2:7, 1:29-30, 3:31
Dag 2. Det första tiondegivandet 1 Mos 14:17-20
Dag 3. Givandets glädje 1 Krön 29:1-18
Dag 4. Lydnadens lön Jes 55:1 -2
Dag 5. Givandets lön Mal 3:6-10
Dag 6. Tjänarens val Matt 6:24, Luk 16:13-15
Dag 7. Frihet att ge Matt 6:25-34, Luk 12:22-31
Dag 8. Den besvikne mannen Mark 10:18-25
Dag 9. Den generösa kvinnan Mark 12:41-44
Dag 10. En oärlig gåva Apg 5:1-10
Dag 11. Att få perspektiv 1 Tim 6:6-10
Dag 12. Regelbundet, planerat givande 1 Kor 16:1-2
Dag 13. Gud ger..vi ger..Gud ger 2 Kor 9:6-10z
Dag 14. Tacka Gud! 2 Kor 9:10-15

Församlingskväll om givande
De flesta församlingar inbjuder regelbundet till samtalskvällar/forum där man får tid att just lyfta 
olika ämnen. Ägna en samtalskväll under hösten till att prata givande och pengar. En bra rubrik 
kan vara ”Money, money, money – en kväll om våra pengar ”. Låt det bli en kväll som lyfter både 
församlingen vision, längtan och de resurser vi har för detta idag. Ansträng er att begripligt visa 
hur församlingens ekonomi ser ut och fungerar. Vad är utmaningarna? Var finns möjligheterna? 
Ge möjlighet att ställa frågor och samtala.

Lyft fram Bibelns principer om givande och tiondets princip. Lyft gärna fram hur Jesus ofta talar 
om pengar och betonar att givandet har med vårt hjärta att göra. ”Ty där din skatt är där kom-
mer också ditt hjärta att vara”, Matt 6:21. Goda vanor när det gäller givande är något man måste 
öva upp och lära sig. Därför är det viktigt för oss att inse det nära samband som råder mellan vår 
tro, våra motiv och handlingar. Samtala vidare i smågrupper! Låt var och en innan man går hem, 
på en lapp skriva ned en konkret sak man blivit uppmanad/utmanad till att ta tag i under kvällen. 
Be för det ni tillsammans och enskilt kommit fram till.


