
 

 

Vejledning om regler for indsamling 
1. Man behøver ikke ansøge om tilladelse til indsamlinger ved fysiske 

gudstjenester. Indsamlingen må foregå både kontant, ved tilsagn og ved at oplyse konto- 
og/eller MobilePay-nummer på fx et Power Point-slide. 
 

2. Man behøver ikke ansøge om tilladelse til private indsamlinger. Om en indsamling er privat 
beror til dels på et skøn – men hvis: 
a) indsamlingen foregår i en lukket facebookgruppe for kirkens medlemmer (hvor det ikke 
er muligt at dele opslaget)  
b) eller indsamlingen foregår via en informations-e-mail sendt udelukkende til kirkens 
medlemmer 
c) OG medlemmerne tillige har en særlig tilknytning til indsamlingsformålet … 
… kan indsamlingen karakteriseres som privat. 
Eller med Indsamlingsnævnets ord: ”… en indsamling (vil) være privat, hvis opfordringen 
rettes til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. F.eks. vil en forenings 
indsamling blandt medlemmerne til fordel for foreningens formål udgøre en særlig 
tilknytning til indsamlingsformålet og vil som udgangspunkt blive betragtet som privat.”  
 

3. I alle andre tilfælde end ovennævnte skal man ansøge om tilladelse hos 
Indsamlingsnævnet, hvis man laver en indsamling. Dette gælder alle typer af indsamling - 
også indsamlinger via hjemmeside, SoMe, sms, e-mail etcetera. Ethvert opfordrende ord 
som fx ”Støt”, ”Hjælp”, ”Giv”, ”Donér” på platforme som disse betragtes som en 
indsamling. 
 

4. På hjemmesider er det tilladt at have faktuelle oplysninger om konto- og/eller MobilePay-
numre – hvis det står som konkrete fakta i lighed med adresser, telefonnumre etc. Men – 
som nævnt i punkt 3 – må der ikke skrives nogen form for opfordrende verber i 
sammenhæng med konto- og/eller MobilePay-numre – altså ikke noget med: ”Støt”, 
”Hjælp”, ”Giv”, ”Donér” eller andet.  
Noget a la dette må man altså gerne skrive i forbindelse med kirkens 
kontaktoplysninger, nederst på hjemmesiden eller et helt tredje sted: 
Peterskirken, Vestergade 49, 4789 Frederikshåb 
Tlf. 45 32 56 34 
CVR: 1245890 
Konto: 2345-5682958204 
MobilePay: 77777 
 



 

5. Hvis man har haft § 8 A-godkendelse i mindst tre år kan man ansøge Indsamlingsnævnet 
om en aftale på op til tre år, hvor der gives tilladelse til online- og andre indsamlinger 
(samlet pris for tre år: 10.200 kroner). Her skal man opgøre, på hvilke måder man ønsker at 
samle ind – fx via hjemmesider, via sms, Facebook eller ved opstilling af indsamlingsbøsser.  
Derudover skal man angive hvilke projekter, der samles ind til og naturligvis erklære, at 
man vil overholde indsamlingsloven.  
Endelig skal man i sit årsregnskab oplyse om resultatet af de enkelte indsamlinger, som 
man har afholdt i løbet af året. 
 

6. De organisationer, som ikke har eksisteret i tre år vil skulle indsende ansøgning om 
tilladelse til hver enkelt indsamling og tilsvarende aflægge regnskab efter indsamlingen er 
afsluttet. 
 

7. Trossamfund med ét samlet cvr-nummer og med en § 8 A-godkendelse kan nøjes med at 
indsende én ansøgning for hele trossamfundet – man skal blot angive hver enkelt 
lokalkirke som et af de projekter, der samles ind til.  

Sidst redigeret den 1. maj 2020 

 
 
                                                                                                                    
 
  


