FriBUs 10 hotteste tips til
misjonsinnsamling i hjemmet
1 - Velg et prosjekt fra gi.frikirken.no (scroll nedover) som familiens misjonsprosjekt.
Skriv gjerne ut et bilde eller en beskrivelse av prosjektet og heng på et sentralt sted.
Ta gjerne prosjektet med i aftenbønn og samtaler rundt middagsbordet.
2 - Samle familiens panteflasker, og samle gjerne flasker dere finner ute i naturen
også. Pant til inntekt for misjon.
3 – Er du glad i å bake? Hva med å tilby folk i menigheten eller familien å kjøpe
boller eller nybakte brød på bestilling, til inntekt for misjonsprosjektet?
4 – Er det vanskelig å holde det ryddig hjemme? Selg unna ting på finn.no, og gi
pengene til misjon.
5 – Alle i familien jobber i hagen eller huset med vasking eller luking en dag slik at
ungene kjenner at de er med og bidrar. Bli enige om en sum som da etterpå vippses
til misjonsprosjektet.
6 – Oppmuntre barna til at når de får ukepenger eller tjener penger andre steder,
kan de gjerne gi litt (for eksempel 10 %) til misjonsprosjektet.
7 – Så frø i yoghurtbeger med for eksempel et bibelvers som henger på, og selg til
kjernefamilie. Kanskje får du lov til å selge i menigheten etter en gudstjeneste også?
8 – Spør om bestemor eller en nabo trenger hjelp til snømåking eller gressklipping.
Kanskje kan man lage en avtale om at 50 % av lønna går til barnet og 50 % til
misjonsprosjektet?
9 – Vær enige om at hvis man finner penger hjemme som man ikke vet hvem eier,
går de til misjonsprosjektet.
10 – Innimellom teller familien opp sammen hva dere har klart å samle inn. Vipps
det inn til Frikirken 7777 og merk med nummer eller navn på prosjektet dere har
valgt. Skryt av barna for det de har klart å samle inn. Engasjementet og hjertet er
enda viktigere enn summen.

