Godkänd av församlingsrådet 13.11.2019

KOLLEKTERNA I VASA SVENSKA FÖRSAMLING 1.1-31.7.2020
ons 1.1.

Nyårsdagen
I Jesu namn
För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande
arbetet i Svenskfinland, KRAN r.f.

sön 5.1.

Andra söndagen efter jul
I Guds hus
För Retreatstiftelsen Snoan *

mån 6.1.

Trettondagen – Epifania
Jesus, världens ljus
För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.

sön 12.1.

Första söndagen efter trettondagen
Dopets gåva
För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet,
frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f. Obligatorisk kollekt flyttad från 16.2.2020.

sön 19.1.

Andra söndagen efter trettondagen – Biskop Henriks minnesdag
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
För församlingens missionsarbete i Senegal ***

sön 26.1.

Tredje söndagen efter trettondag
Jesus väcker tro
För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Lärkkullastiftelsen sr

sön 2.2.

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst

sön 9.2.

Tredje söndagen före fastetiden – Septuagesima
Den oförtjänta nåden
För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f.
Obligatorisk kollekt flyttad från 19.1.2020.

sön 16.2.

Andra söndagen före fastetiden – Sexagesima
Sådden av Guds ord
För Vänförsamlingsarbete, vänförsamlingen Mazimbu, Morogoro, Tanzania ***

sön 23.2.

Fastlagssöndagen – Esto mihi
Guds kärleks offerväg
För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr

ons 26.2.

Askonsdagen
Bot och fasta
För Stiftsgården Lärkkulla *

(ingen *) = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen och som samlas in på bestämd tidpunkt
* = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen men som samlas in på valbar tidpunkt
** = valbara kollekter som rekommenderas av kyrkostyrelsen och som samlas in på valbar tidpunkt
*** = kollekter som församlingen själv valt att samla in
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sön 1.3.

Första söndagen i fastan – Invocavit
Jesus segrar över frestelserna
För Kyrkans Central för det svenska arbetet, för andaktsprogrammen i radio och TV (1/4)*

sön 8.3.

Andra söndagen i fastan – Reminiscere
Bön och tro
För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f.

sön 15.3.

Tredje söndagen i fastan – Oculi
Jesus segrar över ondskans makter
För Domkapitlet i Borgå stift, för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander *

sön 22.3.

Marie bebådelsedag
Herrens tjänarinna
För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse,
utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.

sön 29.3.

Femte söndagen i fastan – Judica
Lidandets söndag
För församlingens missionsarbete i Senegal ***

sön 5.4.

Palmsöndagen
Ärans konung på förnedringens väg
För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, Svenska Lutherska
Evangeliföreningen r.f.

sön 12.4.

Påskdagen
Kristus är uppstånden
För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.

mån 13.4.

Annandag påsk
Mötet med den Uppståndne
För Svenska Lutherska evangelieföreningen, läger för barn och ungdomar i Österbotten,
Nyland och Åland *

sön 19.4.

Första söndagen efter påsk – Quasimodogeniti
Uppståndelsens vittnen
För arbetet bland kvinnor, Mediamission Budbärarna r.f.

sön 26.4.

Andra söndagen efter påsk – Misericordia Domini - konfirmation
Den gode herden
Konfirmanderna väljer mellan, Vasa Mathjälp***, FMS (för klimatarbetet)**, Kyrkans
Utlandshjälp (för fred och stabilitet)*, Elpida (stöd till offer för människohandel)**, Diakonin
i Vasa svenska församling ***

sön 3.5.

Tredje söndagen efter påsk – Jubilate
Guds folks hemlängtan
För Kyrkans Central för det svenska arbetet, konfirmandarbetet (2/4)*

(ingen *) = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen och som samlas in på bestämd tidpunkt
* = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen men som samlas in på valbar tidpunkt
** = valbara kollekter som rekommenderas av kyrkostyrelsen och som samlas in på valbar tidpunkt
*** = kollekter som församlingen själv valt att samla in
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sön 10.5.

Fjärde söndagen efter påsk – Cantate
Himmelrikets medborgare i världen
För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missionssällskapet r.f.

sön 17.5.

Femte söndagen efter påsk – Bönsöndagen
Hjärtats samtal med Gud
För det andliga arbetet bland krigsveteranerna **

tor 21.5.

Kristi himmelsfärdsdag
Den upphöjde Herren
För församlingens missionsarbete, Satellit TV-kanalen SAT-7 ***

sön 24.5.

Sjätte söndagen efter påsk – Exaudi
Väntan på den heliga Anden
För söndag i blomstertid, insamlingen Sommarsånger för att möjliggöra och stöda utbildning,
Kyrkans Utlandshjälp sr

sön 31.5.

Pingstdagen
Den heliga Andens utgjutande
För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift,
Kyrkostyrelsen

sön 7.6.

Treenighetssöndagen
Den dolde Guden
För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.
Obligatorisk kollekt flyttad från 28.6.2020.

sön 14.6.

Andra söndagen efter pingst
Förgängliga och oförgängliga skatter
För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga
organisationer. Lärkkulla-stiftelsen sr

lör 20.6.

Midsommardagen – Johannes döparens dag
Vägröjaren
För Sjömanskyrkans arbete i Raumo och Kemi-Torneå hamnar **

sön 21.6.

Tredje söndagen efter pingst
Kallelsen till Guds rike
För Förbundet Kyrkans Ungdom, för sång- och musikverksamhet *

sön 28.6.

Fjärde söndagen efter pingst - konfirmation
Förlorad och återfunnen
Se alternativen 26.4.2020.

sön 5.7.

Femte söndagen efter pingst
Var barmhärtiga
För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f.
Obligatorisk kollekt flyttad från 12.7.2020.

(ingen *) = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen och som samlas in på bestämd tidpunkt
* = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen men som samlas in på valbar tidpunkt
** = valbara kollekter som rekommenderas av kyrkostyrelsen och som samlas in på valbar tidpunkt
*** = kollekter som församlingen själv valt att samla in
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sön 12.7.

Apostladagen - konfirmation
I Herrens tjänst
Se alternativen 26.4.2020.

sön 19.7.

Sjunde söndagen efter pingst
Kärlekens lag
Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen

sön 26.7.

Kristi förklarings dag
Kristus förhärligad
För Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f., för evangelisationsarbetet i Ryssland och
Albanien *

(ingen *) = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen och som samlas in på bestämd tidpunkt
* = kollekter som fastställts av kyrkostyrelsen men som samlas in på valbar tidpunkt
** = valbara kollekter som rekommenderas av kyrkostyrelsen och som samlas in på valbar tidpunkt
*** = kollekter som församlingen själv valt att samla in

