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AT GIVE TIL MENIGHEDEN 

HVORFOR OG HVORDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning  

 



 

Si
d

e2
 

Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales intet 

kontingent opkræver ingen “kirkeskat”. Vi ønsker at alt du giver sker ud fra en personlig overbevisning 

og beslutning. 

City Kirken er en frikirke og den væsentligste del af vore indtægter kommer gennem frivillige bidrag og 

gaver fra kirkens medlemmer og kontakter. Der føres naturligvis regnskab, som revideres og godkendes 

som i andre foreninger. 

Vi er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens paragraf 8a og 12. Vi oplyser gerne gaver til 

SKAT, så du kan få skattefradrag. Hvis du ønsker det, så er det vigtigt at du altid mærker din gave med 

et giver-nummer eller dit CPR-nummer. Så har vi mulighed for at identificere dig som giver.  

Al registrering af bidrag og gaver varetages i et samarbejde mellem kirkens kasserer og 

bidragssekretær. Menighedens ledelse og præster har således ingen viden om, hvem der giver og hvor 

meget. 

4 GODE MÅDER AT GIVE 

TIENDE OG FASTE BIDRAG 

Vi anbefaler at alle medlemmer og andre, der har City Kirken som åndeligt hjem, giver tiende. Det vi sige at 

10 % af ens indtægter gives til menighedens arbejde. Det er en stor hjælp for kirken, hvis indbetalingerne 

kommer måned efter måned. Tiende er med til at hjælpe os som menighed til at gøre det, vi er kaldet til – 

det vil sige udføre vores mission – herunder at betale de faste udgifter, som der for eksempel er til lønninger 

og bygninger, men også til nye projekter og tiltag. Det er ikke altid lige så let at motivere til dette, som det 

er at motivere til for eksempel mission langt borte eller nødhjælp i et katastrofeområde. Ikke desto mindre er 

det væsentligt at vi løfter sammen også i forhold til menigheden. Derfor anbefaler vi at lave en fast 

bankoverførsel vedrørende tiende og faste gaver. 

»Bring hele min tiende til forrådskammeret, så der bliver rigeligt med mad i mit 

hus. Sæt mig på prøve, så skal I se, at jeg åbner himlens sluser og overøser jer 

med velsignelser«  

Malakias’ Bog 3:10  

Nogle vælger at give en større eller mindre procentsats, men gør det alligevel fast hver måned. Vi opmuntrer 

til at alle medlemmer af City Kirken bliver faste gave- og tiendeydere. 
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ALMiSSE OG LEJLIGHEDSVISE GAVER 

Når du følger dit hjerte og giver noget, som du har råd til at undvære, kalder vi det for almisse. Det kan for 

eksempel være øremærket støtte til mission, projekter som Healing Rooms eller andre gode formål. 

I City Kirken vil der løbende være projekter, som vi står sammen om. 

»Når du giver en gave til en, der er i nød, så vær ikke som de selvretfærdige, der 

plejer at udbasunere deres gode gerninger i synagoger og på gadehjørner, for at 

folk skal rose dem. Det siger jeg jer: De har allerede fået deres belønning. Nej, 

når du gør en god gerning, så gør det i al stilhed. Lad ikke den venstre hånd 

vide, hvad den højre gør. Så vil du få løn af din himmelske Far, for han ser det, 

som er skjult for alle andre.«  

Mattæusevangeliet 6:2-4 

OFFER 

Offer er, når du giver, så det kan mærkes på din egen økonomi. Det er, hvor du, som ordet siger, ofrer 

noget, som du ellers ville have vanskeligt ved at undvære. Et økonomisk offer kan naturligvis være til kirken 

eller være øremærket til mission eller projekter. 

»Midt i deres mange trængsler har de oplevet en overvældende glæde, og midt i 

deres dybe fattigdom har de vist en utrolig hengivenhed, for de gav ikke bare, 

hvad de havde råd til, men de gav meget mere, kan jeg godt fortælle jer. Og de 

gjorde det helt af egen fri vilje.« 

2. Korintherbrev, 8:2-3 
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ARV 

Et testamente sikrer, at det, du brænder for og prioriterer i dit liv, fortsætter i tiden efter din egen levetid. I 

et testamente kan du for eksempel tilgodese City Kirken og familiemedlemmer, der ellers ikke ville arve. 

City Kirken er godkendt til at modtage pengegaver ifølge testamente uden at skulle betale boafgift. Det 

betyder at testamentariske gaver går ubeskåret til kirkens arbejde. Du har fortsat fuld rådighed over dine 

midler så længe du lever og du kan ændre testamentets bestemmelser igen, hvis du ønsker det. Er du enlig, 

kan du bestemme over hele arven og hvis du har ægtefælle og børn, kan du bestemme over 3/4 af arven. 

Det er en god idé at søge advokathjælp, når man tegner et testamente. 

  

Gennem City Kirken kan du for eksempel støtte forfulgte kristne i Pakistan 
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DET PRAKTISKE 

CPR-NUMMER ELLER GIVERNUMMER 

Hvis du vil have skattefradrag for dine gaver, skal vi kunne se, hvem gaven er fra, ellers kan vi ikke 

indberette til SKAT. Derfor får alle medlemmer af City Kirken et givernummer, som skrives på indbetalingen. 

Når der skal indberettes til SKAT, skal vi bruge dit CPR-nummer, så derfor vil du blive spurgt om det, når du 

begynder at bruge dit givernummer. Du kan også skrive dit CPR-nummer på indbetalingen, hvis du synes 

bedre om det. Endvidere bør formål angives klart og tydeligt. Bemærk at du kun kan give til kirkens drift 

eller til et af de navngivne projekter, som typisk er anført på kirkens hjemmeside: 

www.citykirken.dk/betaling 

Hvis du ikke er medlem af City Kirken eller ikke har et givernummer kan du anføre dit CPR-nummer, så vi 

kan opgive det til SKAT. 

GAVEBREV (FORPLIGTELSESERKLÆRING) 

Et gavebrev er en bindende aftale om en årlig gave i 10 år. Gaven kan enten være et fast beløb eller en fast 

procentdel af din indkomst. Det bestemmer du selv. Du kan trækker hele gaven fra i skat – dog maksimalt 15 

procent af din personlige indkomst. 

Hvis skattereglerne ændrer sig inden de 10 år er udløbet, så bortfalder aftalen ved det pågældende års udløb. 

BANKOVERFØRSEL 

Du kan overføre penge til City Kirkens bankkonto i Nordea: 

Reg.nr: 2275, Konto: 3205 622 224 

Anfør altid givernummer eller CPR-nummer, hvis der skal opnås fradrag for gave. Desuden bør formål angives 

klart og tydeligt. Til tiende og faste gaver er det en god idé at oprette en fast overførsel på det ønskede 

beløb, for eksempel den første dag i måneden. 

INDSAMLING VED GUDSTJENESTEN 

Hver søndag til gudstjenesten bliver der samlet ind. Her kan du betale tiende eller faste gaver og der er 

kuverter, hvor du kan notere givernummer eller CPR-nummer for at sikre dit skattefradrag. Kuverterne kan 

også benyttes, hvis gaven skal øremærkes. 

Anfør altid givernummer eller CPR-nummer, hvis du ønsker skattefradrag fradrag for din gave.  
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MOBILEPAY 

Du kan benytte MobilePay i City Kirken. Ligesom med bankoverførsler, er det 

vigtigt at du anfører givernummer eller CPR-nummer, hvis du ønsker 

skattefradrag. 

City Kirkens MobilePay nummer er: 30 96 16 76 

HVEM SKAL JEG KONTAKTE? 

For yderligere information kan du kontakte: 

City Kirken 

Ahornvej 3 

2630 Tåstrup 

Telefon 30 96 16 76 

kontor@citykirken.dk 

  



 

Si
d

e7
 

TIENDE, ER DET RELEVANT FOR KRISTNE I DAG? 

Bibelen viser os nogle gode kristne principper for, hvordan vi bør forvalte vores økonomi: 

I Malakias’ Bog 3.10 siger Gud: »Bring hele min tiende til forrådskammeret, så der bliver rigeligt med mad 

i mit hus. Sæt mig på prøve, så skal I se, at jeg åbner himlens sluser og overøser jer med velsignelser«  

I 5. Mosebog 14:23 står der »Formålet med at give tiende er, at I derved skal lære at sætte Gud på 

førstepladsen i jeres liv.« 

Paulus skriver i 2. Korintherbrev 9:6-8: »Husk på, at de, der sår sparsomt, skal høste sparsomt, men de, 

der sår rigeligt, skal høste rigeligt. I må hver især afgøre, hvor meget I vil give. Gør det ikke som en sur 

pligt, for Gud elsker en glad giver. Gud har magt til at lade sin nåde strømme ud over jer, så I altid har 

noget at gøre godt med, uden at I selv kommer til at mangle.« 

Tiende betyder egentligt at give 10 procent af sin indtægt til Guds Rige, men det handler ikke blot om 

beløbets størrelse. Det handler mere om at ære Gud og ønske at bringe velsignelse gennem økonomisk 

ansvarlighed, og med et taknemmeligt giversind at give et gensvar på, hvad Gud har givet os. 

Tiende er relevant fordi: 

✓ Det er en øvelse i at leve i tro og tillid til Gud og hans løfter. 

✓ Det er en måde, hvorpå vi kan udtrykke, at alt det, vi er og har, kommer fra Gud. 

✓ Det hjælper os til at vise taknemmelighed og ydmyghed over for Gud, som er livets giver. 

✓ Det giver os som kirke handlefrihed til at virkeliggøre visioner og drømme fra Gud, så 

evangeliet om Guds nåde kan bringes ud til så mange mennesker som muligt. 

 

 

Alle bibelcitater er fra »Bibelen på Hverdagsdansk«, onlineudgaven på http://bibelweb.dk/bibelindex/ 
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