Kyrkostyrelsens cirkulär nr 15/2017

22.9.2017

KOLLEKTERNA ÅR 2018
Kyrkostyrelsen har i dag med stöd av 22 kap. 2 § kyrkolagen beslutat att det under år 2018 i Borgå
stifts församlingar uppbärs följande kollekter:

mån 1.1 Nyårsdagen
I Jesu namn

lör 6.1

Trettondagen
Jesus, världens ljus
För evangelisationsarbete i Asien, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)

sön 7.1

Första söndagen efter trettondagen
Dopets gåva

sön 14.1 Andra söndagen efter trettondagen
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

tor 18.1 Böndagen för kristen enhet

fre 19.1 Biskop Henriks minnesdag
Biskop Henrik, trons lärare och martyr

sön 21.1 Tredje söndagen efter trettondag
Jesus väcker tro

För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland (PB 210,
00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)
sön 28.1 Tredje söndagen före fastetiden
Den oförtjänta nåden
För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga
organisationer. Stiftsgården Lärkkulla, (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420
0000 82)
sön 4.2 Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst (PB 279, 00181 Helsingfors, FI16 2089 1800
0067 75)
sön 11.2 Fastlagssöndagen
Guds kärleks offerväg
För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp, (PB
00131 Helsingfors, referenslista)

210,

ons 14.2 Askonsdagen
Bot och fasta

sön 18.2 Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
För ungdoms- och lägerverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900
Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)
sön 25.2 Andra söndagen i fastan
Bön och tro

sön 4.3 Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
För avlöning av assistenter till handikappade konfirmander. Domkapitlet i Borgå stift (PB 30,
06101 Borgå, referenslista)
sön 11.3 Fjärde söndagen i fastan
Livets bröd

sön 18.3 Marie bebådelsedag
Herrens tjänarinna
För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, utbildning
och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o Förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
sön 25.3 Palmsöndagen
Ärans konung på förnedringens väg
För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (Skarpskyttegatan 13
A 3, 00120 Helsingfors, referenslista)
mån 26.3 Måndagen i stilla veckan
Jesus i Getsemane

tis 27.3 Tisdagen i stilla veckan
Jesus förhörs

ons 28.3 Onsdagen i stilla veckan
Jesus döms

tor 29.3 Skärtorsdagen
Den heliga nattvarden

fre 30.3 Långfredagen
Guds Lamm

lör 31.3 Påsknatten
Kristus har övervunnit döden

sön 1.4

Påskdagen
Kristus är uppstånden

För att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter. Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131
Helsingfors, referenslista)
mån 2.4 Annandag påsk
Mötet med den Uppståndne

sön 8.4 Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen

sön 15.4 Andra söndagen efter påsk
Den gode herden
För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54,
00241 Helsingfors, referenslista)
sön 22.4 Tredje söndagen efter påsk
Guds folks hemlängtan
För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet,
frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Bokarbetaregatan
4 A 3, 00170 Helsingfors, Aktia FI54 4055 4720 0422 80)
sön 29.4 Fjärde söndagen efter påsk
Himmelrikets medborgare i världen

sön 6.5 Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen
Hjärtats samtal med Gud

tor 10.5 Kristi himmelsfärdsdag
Den upphöjde Herren

sön 13.5 Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den heliga Anden

sön 20.5 Pingstdagen

Den heliga Andens utgjutande
För freds- och försoningsarbete i olika länder, Finska
Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)
sön 27.5 Treenighetssöndagen
Den dolde Guden

sön 3.6 Andra söndagen efter pingst
Förgängliga och oförgängliga skatter
För Söndag i Blomstertid. Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
sön 10.6 Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike

sön 17.6 Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen

lör 23.6 Midsommardagen, Johannes döparens dag
Vägröjaren

sön 24.6 Femte söndagen efter pingst
Kristus förhärligad

sön 1.7 Apostladagen
I Herrens tjänst
Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
sön 8.7 Sjunde söndagen efter pingst
Kärlekens lag
För församlingsarbete i olika länder, Finska
Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)
sön 15.7 Kristi förklarings dag
Kristus förhärligad

sön 22.7 Nionde söndagen efter pingst
Sanning och sken
För att främja arbete och utkomst. Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
sön 29.7 Tionde söndagen efter pingst
Trofast förvaltning av Guds gåvor

sön 5.8

Elfte söndagen efter pingst
Kallelsetider
För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Nigeria.
Gideoniterna i Finland r.f., (Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07)

sön 12.8 Tolfte söndagen efter pingst
Självprövning
För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet
r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
sön 19.8 Trettonde söndagen efter pingst
Jesus vår helare
För kyrkbygge i Fatick, Senegal. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131
Helsingfors, referenslista)
sön 26.8 Fjortonde söndagen efter pingst
Vår nästa

sön 2.9 Femtonde söndagen efter pingst
Tacksamhet

sön 9.9 Sextonde söndagen efter pingst
Guds omsorg
Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands ev.luth.
Student- och Skolungdomsmission r.f., (Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors, FI36 8000
1701 2961 14, referensnummer 9140)

sön 16.9 Sjuttonde söndagen efter pingst
Jesus ger liv
För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i
finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Albertsgatan 2 B, 00150 Helsingfors, Nordea
FI69 1014 3000 2126 27)
sön 23.9 Adertonde söndagen efter pingst
En kristen människas frihet
För arbete mot människohandel, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors,
referenslista)
sön 30.9 Mikaelidagen
Änglarnas dag
För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
sön 7.10 Tjugonde söndagen efter pingst
Tro och otro

sön 14.10 Tjugoförsta söndagen efter pingst
Jesu sändebud
För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga
organisationer. Stiftsgården Lärkkulla, (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420
0000 82)
sön 21.10 Reformationsdagen
Trons grund
För SLEF:s missionsarbete, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (Skarpskyttegatan
13 A 3, 00120 Helsingfors, referenslista)
sön 28.10 Tjugotredje söndagen efter pingst
Förlåt varandra
För Ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000
0744 03, referensnummer 3010)
lör 3.11 Alla helgons dag
De heligas gemenskap
För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba,
Bokarbetaregatan 4 A 3, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)

sön 4.11 Tjugofjärde söndagen efter pingst
Medborgare i två riken

sön 11.11 Tjugofemte söndagen efter pingst
Från död till liv

sön 18.11 Uppbrottets söndag
Vaka!

sön 25.11 Domsöndagen
Kristus, Herre över allting

sön 2.12 Första söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet
För att förbättra barns situation. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141 Helsingfors,
referenslista)
tor 6.12 Självständighetsdagen
Välsigna och bevara vårt land

sön 9.12 Andra söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet

sön 16.12 Tredje söndagen i advent
Bered väg för konungen
För att stöda församlingar och organisationer i arbetet bland missbrukare och deras närstående, KRAN r.f., (Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors, FI12 4055 0011 7136 70)
sön 23.12 Fjärde söndagen i advent
Herrens födelse är nära

mån 24.12 Julafton
Löftena uppfylls
För att bistå flyktingar. Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
mån 24.12 Julnatten
En Frälsare har fötts åt er!

tis 25.12 Julmorgonen
Låt oss gå in till Betlehem!

tis 25.12 Juldagen
Ordet blev människa

ons 26.12 Stefanidagen
Kristi vittnen

sön 30.12 Första söndagen efter jul
Den heliga familjen

mån 31.12 Nyårsaftonen
Vårt liv är i Guds hand

Vidare skall följande kollekter insamlas på valbara helgdagar enligt församlingens eget val:
1 kollekt för arbete bland marginaliserade människor, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 154, 00141
Helsingfors, referenslista)
1 kollekt för arbetet bland barn och ungdom. Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.,
(Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, referenslista)
1 kollekt för evangelisationsarbete i Svenskfinland och i utlandet främst i Ryssland och Albanien.
Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f., (Påvallsvägen 12, 68810 Ytteresse, FI36 5567 0720
0193 83)
1 kollekt för stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24
4055 5452 3514 01)
1 kollekt för sång- och musikverksamhet. Förbundet Kyrkans Ungdom, (Seminariegatan 19, 66900
Nykarleby, FI92 4055 9120 0009 78)
1 kollekt för utvecklande och upprätthållande av retreatverksamheten vid Retreatgården Snoan. Retreatstiftelsen, (c/o Församlingsförbundet, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI14 4055 5452 3222
87)
4 kollekter för utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet
samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet,
(Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
1 kollekt för verksamheten på stiftsgården Lärkkulla. Stiftsgården Lärkkulla, (Lärkkullavägen 22,
10300 Karis, FI93 5549 0420 0000 82)

Vidare rekommenderar Kyrkostyrelsen att kollekt insamlas på valbara helgdagar enligt församlingens eget val för följande ändamål:
1 kollekt för det andliga arbetet bland veteranerna, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
1 kollekt för bibelarbete i Kina, baserat på avtal mellan Kinas kristna råd och ev.luth. kyrkan i Finland.
Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)
1 kollekt för evangelisations- och för diakonal verksamhet vid Inremissionshemmet. Luthersk Inremission r.f., (Gertrudsvägen 4 B, 68560 Eugmo, FI14 5567 4120 0047 06)
1 kollekt för att lansera Universal Day of Prayer for Students i Svenskfinland. Finlands Kristna Studentförbund SKY-FKS (Gengatan 3, 00170 Helsingfors, FI73 5780 3820 0531 05)
1 kollekt för ett levande svenskspråkigt kulturarbete inom vår kyrka. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)

I kollekt för stöd av dövskolor i Tanzania och Eritrea. De Dövas Mission r.f., (Västra Långgatan 22 A
3, 20100 Åbo, FI62 8000 1500 2853 59)
1 kollekt för vård av minderåriga flyktingar eller asylsökande som är traumatiserade av krig eller som
utsatts för tortyr. Helsingfors Diakonissanstalt sr, (Alpgatan 2, 00530 Helsingfors, FI50 8000 1200
0618 45)
1 kollekt för Sjömanskyrkans arbete i Nordsjö och Uleåborg hamn. Finlands Sjömanskyrka r.f., (Albertsgatan 2 B, 00150 Helsingfors, Nordea FI69 1014 3000 2126 27)

Allmänna anvisningar

Vid gudstjänster och vid andra sammankomster i församlingen kan kollekt tas upp till stöd för kyrkans
och församlingens verksamhet samt för ändamål som svarar mot deras uppgift (KL 4:2,2).
Församlingen ska göra upp en plan för de kollekter som ska tas upp under året. Kyrkorådet eller församlingsrådet fastställer en plan för de kollekter som ska bäras upp vid högmässogudstjänsterna (KO 2:8).
Planen kan göras upp för hela året eller per termin (vinter-, sommar- och hösttermin).
Stiftskollekterna har varit föremål för diskussion under de gångna åren. Med anledning av de diskussioner som förts och på grund av att en del kyrkliga samfälligheter har beslutat att med budgetmedel inte
understöda organisationer som inte följer kyrkans officiella linje i till exempel ämbetsfrågan, förnyade
kyrkostyrelsens plenum vid sitt möte 7.6.2016 riktlinjerna för de officiella kollekterna. Riktlinjerna i
detta beslut ligger även till grund för Kyrkostyrelsens behandling av stiftskollekterna 2017.
Enligt Kyrkostyrelsen beslut bör man vid fördelningen av kollekterna fästa uppmärksamhet vid att kollektmålet är klart och konkret utformat. Utöver detta bör man beakta organisationens verksamhet och
dess omfattning. Organisationer med mångsidig och riksomfattande verksamhet som är av stor betydelse
för kyrkan bör prioriteras framom organisationer med mera lokalt och regionalt präglad verksamhet.
Missionsorganisationerna och Kyrkans utlandshjälp som har ett avtal med kyrkostyrelsen bör tilldelas
minst en kollekt var.
Enligt samma beslut bör de officiella kollekterna indelas i tre grupper; 1) obligatoriska kollekter som
uppbärs på av Kyrkostyrelsen fastställda dagar, 2) obligatoriska kollekter som fastställs av Kyrkostyrelsen men som uppbärs på av församlingen bestämda dagar och 3) frivilliga kollekter som Kyrkostyrelsen
rekommenderar att församlingen bär upp enligt beslut i församlings- eller kyrkorådet.
Vid gudstjänster och vid andra sammankomster i församlingen kan kollekt tas upp till stöd för kyrkans
och församlingens verksamhet samt för ändamål som svarar mot deras uppgift (KL 4:2,2).
Församlingen ska göra upp en plan för de kollekter som ska tas upp under året. Kyrkorådet eller församlingsrådet fastställer en plan för de kollekter som ska bäras upp vid högmässogudstjänsterna (KO 2:8).
Planen kan göras upp för hela året eller per termin (vinter-, sommar- och hösttermin).

Kollekter som Kyrkostyrelsen och domkapitlet har fastställt ska bäras upp på de bestämda dagarna, om
det inte finns ett särskilt vägande skäl att flytta en offentlig kollekt till en annan dag. Kyrkostyrelsens
plenum har den 25 maj 2011 gett följande preciserande anvisning om flyttning av en kollektdag av särskilt vägande skäl:
”I förvaltningspraxis har kollekter som bestämts av Kyrkostyrelsen eller domkapitlet kunnat flyttas om församlingen den söndagen planerat in en särskild temagudstjänst och man
vill bära upp kollekt som motsvarar temat. Ett annat särskilt skäl som förekommit är att
det på orten har skett en olycka eller liknande och man har velat ta upp kollekt för att hjälpa
offren. Den bestämda kollekten ska i så fall bäras upp på första möjliga motsvarande kollektdag. Till god förvaltning hör att man åtminstone meddelar Kyrkostyrelsen om flyttningen. Ett godkänt skäl kan inte vara att man i församlingen vill protestera mot den kyrkliga organisation som är mottagare av kollekten genom att flytta kollekten till en ’lugnare’
söndag. Ett sådant förfarande kan inte anses vara förenligt med förvaltningens rättsprinciper enligt förvaltningslagen (ändamålsbundenhet, objektivitet).”
Kollektplanen gäller församlingens gudstjänster som firas som söndagens gudstjänst och förrättas enligt
kyrkohandbokens formulär för huvudgudstjänst. Församlingen kan hålla flera huvudgudstjänster, som
alla ska följa planen för bestämda kollekter. Kyrkostyrelsens plenum har den 25 maj 2011 gett följande
anvisning om detta:
”I begreppet huvudgudstjänst ingår följande: Kyrkans uppgift utförs av församlingen bland
annat genom att man håller gudstjänst (KL 4:1). Bestämmelser om gudstjänster ges i kyrkoordningen och kyrkohandboken. Den gudstjänst som förutsätts i 4 kap. 1 § i kyrkolagen
benämns i kyrkoordningen högmässogudstjänst (KO 2:2). Högmässogudstjänst ska firas i
församlingens kyrka under söndagar och kyrkliga helgdagar. Finns det flera kyrkor ska
kyrkorådet eller församlingsrådet besluta i vilken eller vilka av dessa kyrkor gudstjänster
ska firas under olika tidpunkter. Gudstjänst kan också firas på annan plats än i en kyrka
(KO 4:2,1).
Utöver bestämmelserna i kyrkoordningen finns det gudstjänstbestämmelser även i kyrkohandboken. I förordet till kyrkohandboken (2000) konstateras: ’Högmässan är avsedd att
vara församlingens huvudgudstjänst. Det är en sådan gudstjänst som avses i kyrkoordningen under benämningen högmässogudstjänst. – – Vid församlingens huvudgudstjänst
kan man också använda formulären för predikogudstjänsten och familjemässan. Man kan
dessutom göra så att man utelämnar nattvardsdelen från högmässan eller familjemässan.’
Kyrkohandbokens begrepp huvudgudstjänst inkluderar alla de betydelser och definitioner
som kyrkoordningen ger beteckningen högmässogudstjänst. Hit hör bland annat platsen
för gudstjänsten (KO 2:2,1), den allmänna tidpunkten (KO 2:3,1), böcker som används
(KO 2:5), ansvarspersoner (KO 2:6) och fastställande av kollektplan (KO 2:8).
Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att kyrkohandbokens begrepp huvudgudstjänst till innehållet motsvarar kyrkolagens och kyrkoordningens begrepp högmässogudstjänst. Det är Kyrkostyrelsens uppgift att bestämma för vilka allmänna ändamål kollekt ska
bäras upp vid högmässogudstjänster (KL 22:2,9). Av beskrivningen ovan följer att Kyrkostyrelsens kollektbeslut gäller alla huvudgudstjänster.

Enligt KO 2:2 hör det till kyrkorådets eller församlingsrådets uppgifter att besluta i vilken
kyrka eller vilka kyrkor gudstjänst ordnas, om församlingen har flera kyrkor. Denna formulering i kyrkoordningen kan med fog tolkas så, att kyrkorådets eller församlingsrådets
beslut om att gudstjänst ska firas i en annan kyrka än den som betraktas som huvudkyrka
jämställer denna gudstjänst med församlingens högmässogudstjänst, om gudstjänsten hålls
enligt de formulär i kyrkohandboken som är avsedda för högmässogudstjänster.
Denna tolkning bygger på att gudstjänstplatsen efter kyrkorådets eller församlingsrådets
beslut uttrycker öppenheten och offentligheten i församlingens verksamhet. På en gudstjänst i någon annan kyrka än församlingens huvudkyrka tillämpas därmed kyrkolagens
och kyrkoordningens kollektbestämmelser, om gudstjänsten hålls enligt de nämnda formulären för huvudgudstjänst.”
Kyrkostyrelsen betonar vikten av att hantera kollektmedel omsorgsfullt och säkert. Kyrkorådet ska enligt
församlingens ekonomistadga ge anvisningar för hur pengarna ska tas emot.
Kyrkostyrelsen, Kyrkans Utlandshjälp och vissa organisationer förser församlingarna med referensnummerförteckningar och bankgiroblanketter för redovisning av kollekter eller meddelar separat referensnummer för varje kollekt. Det är viktigt att alltid använda rätt referensnummer vid redovisning av kollekterna.
Kyrkostyrelsen övervakar att de kollekter som bestämts för Kyrkostyrelsen och domkapitlen redovisas.
Kollekter som samlas in till Kyrkostyrelsen och domkapitlen får församlingarna inte själva redovisa till
de organisationer som insamlingsändamålet riktar sig till.
Kollekten ska utan dröjsmål sättas in på mottagarens konto. Om det inte finns referensnummer för den
kollekt som ska redovisas, ska man i bankgirots meddelandefält anteckna kollektdag, ändamål och i en
samfällighet den församling där kollekten samlats in.
Revisorerna uppmanas kontrollera att kollekterna bärs upp enligt Kyrkostyrelsens och domkapitlets anvisningar och den kollektplan som församlingen gjort upp och att de redovisas enligt anvisningarna.
Mottagarna ska meddela intäkterna av kollekten till Kyrkostyrelsen senast den 31 maj varje år.
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