Kollektliste, Ringkøbing Sogn
Vedhæftet findes vores bud på en revideret kollektliste samt den aktuelle kollektliste til sammenligning. Vi har
skåret en del af kollektmodtagerne væk, da flere af dem ikke har nogen tilknytning til Ringkøbing Sogn. Som
følge deraf er det også kun ganske små beløb, der indsamles, f.eks. til et formål som Danske Kirkers Råd.
Vi har i stedet prioriteret de formål, der har tilknytning til sognet, byen eller personer/grupper blandt kirkens
brugere (f.eks. Menighedsplejen).
Vi har derudover stillet forslag om et administrationsgrundlag, hvor vi bemyndiges til eventuelt at tilføje nye
formål eller fjerne eksisterende. Det vil i så fald ske ud fra det samme kriterium om tilknytning til sognet og dets
medlemmer. Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre en så enkel arbejdsgang som muligt i stedet for
at alle, mere eller mindre tilfældige, henvendelser skal præsenteres for menighedsrådet.
Lone Hvejsel og Jørgen Moeslund
Ringkøbing, den 27. februar 2018

Kollektdage i Ringkøbing Sogn – aktuel

Nytårsdag
1. s. e. hellig 3 konger
2. s.e. hellig 3 konger
Sidste s. e. hellig 3 konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastetiden fra Fastelavn til og med midfaste søndag:
Palmesøndag
Skærtorsdag
Påskedag
Bededag
Kristi Himmelfartsdag
6. s.e. påske
Pinsedag
Trinitatis
5. s.e.trinitatis
6. s.e. trinitatis
7. s.e. trinitatis
11. s.e. trinitatis
12. s.e. trinitatis
13. s.e.trinitatis
16. s.e. trinitatis
2. søndag i november
Sidste søndag i kirkeåret (Ifm. landsindsamling).
1.s. i advent
Juledagene

Det Danske Bibelselskab
Det Danske Bibelselskab
Y´s Men Region Danmark (2380 6446277195)
Gidionitterne / Onsdagsklubben, Rindum (7670 2679632)
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Café Røde Kors, Ringkøbing
Folkekirkens Nødhjælp (4183 5400023)
Danske Kirkers Råd
De Samvirkende Menighedsplejer
KFUM og KFUK i Danmark
Kirkefondet (2191 8541701207)
Folkekirkens Mission
Café Røde Kors, Ringkøbing
Folkekirkens Nødhjælp
Danmission (4190 6000398)
IKON Danmark (Danmission: 4190 6000398, mrk.IKON)
Tværkulturelt Center
Aarhus Diakonhøjskole
Café Røde Kors, Ringkøbing
Døvemenigheden
Den danske Diakonissestiftelse
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
KFUMs sociale arbejde (3420 0010322928)
Kirkens Korshær
Café Røde Kors, Ringkøbing
Børnesagens Fællesråd og Schuberts minde

Herudover går pengene fra auktionen ved høstgudstjenesten til Folkekirkens Nødhjælp. (Høstoffer, folkekirkens
Nødhjælp: 4183 5400023). Det, der i årets løb er blevet lagt i kirkebøsserne uden for indsamlingerne vil på
denne dag blive delt mellem Skt, Nikolajtjenesten Vestjylland, Kirkens Korshær og Møltrup Optagelseshjem, der
traditionelt også tilgodeses ved høstgudstjenesten.
Alle øvrige dage samles ind til menighedsplejen i sognet. I år går en del af det indsamlede beløb hertil til
julehjælp.
Revideret på menighedsrådsmødet d. 19. september 2017

Kollektdage i Ringkøbing Sogn – forslag fra LH og JM, feb. 2018

Nytårsdag
Det Danske Bibelselskab
1. s. e. hellig 3 konger
Det Danske Bibelselskab
2. s.e. hellig 3 konger
Y´s Men Region Danmark (2380 6446277195)
Sidste s. e. hellig 3 konger
Onsdagsklubben, Rindum (7670 2679632)
Septuagesima
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Seksagesima
Café Røde Kors, Ringkøbing
Fastetiden fra fastelavn til og med midfaste søndag: Folkekirkens Nødhjælp (4183 5400023)
Skærtorsdag
De Samvirkende Menighedsplejer
Påskedag
KFUM og KFUK i Danmark
6. s.e. påske
Café Røde Kors, Ringkøbing
Pinsedag
Folkekirkens Nødhjælp
Trinitatis
Danmission (4190 6000398)
6. s.e. trinitatis
Tværkulturelt Center
11. s.e. trinitatis
Café Røde Kors, Ringkøbing
12. s.e. trinitatis
Døvemenigheden
16. s.e. trinitatis
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
2. søndag i november
KFUMs sociale arbejde (3420 0010322928)
Sidste søndag i kirkeåret (Ifm. landsindsamling).
Kirkens Korshær
1.s. i advent
Café Røde Kors, Ringkøbing
Juledagene
Børnesagens Fællesråd og Schuberts minde

Herudover går pengene fra auktionen ved høstgudstjenesten til Folkekirkens Nødhjælp.
Det, der i årets løb er blevet lagt i kirkebøsserne uden for indsamlingerne vil på denne dag blive delt mellem Skt,
Nikolajtjenesten Vestjylland, Kirkens Korshær og Møltrup Optagelseshjem, der traditionelt også tilgodeses ved
høstgudstjenesten.
Alle øvrige dage samles ind til menighedsplejen i sognet. En stor del af det indsamlede beløb hertil går til
julehjælp.
Administrationsgrundlag
Ved henvendelser om øvrige kollekter henvises der til den eksisterende liste. Der gives med andre ord afslag,
medmindre der foreligger en særlig grund til at tilgodese et bestemt formål (f.eks. akut behov eller tilknytning til
sognet). Sognets præster er af menighedsrådet bemyndiget til i fællesskab at skønne, om der bør foretages
ændringer i kollektlisten.
I tilfælde af ændringer påhviler det præsterne at orientere menighedsrådet.
Revideret af Lone Hvejsel og Jørgen Moeslund den 27. februar 2018.

