
 

 

 

 

Domkapitlet och Söderköping St Anna kyrkoråd 
 
KO LLE KTLI STA 
 
 
Riks- och stifts och församlingskollekter 

sön- och helgdagar under år 2022 

 

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av 

kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara 

samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i 

gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten. Informera om kollekten på ett 

engagerat och personligt vis. Tänk igenom och planera i god tid vilka ändamål 

kollekten ska tillfalla på de dagar som församlingen har ansvar för. 

     Och till sist: Om en församling vill flytta en riks- eller stiftskollekt till en 

annan dag än den som är bestämd så tänk på kyrkoordningens bestämmelser 

i 43 kap § 7. En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag 

får av kyrkorådet eller församlingsrådet flyttas till en annan dag under året, 

om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det. 

 

                          

 

  

 På domkapitlets vägnar och 

 Söderköping St Anna församling vägnar 

 

 

Martin Modéus   Ola Linderoth 

 

Biskop    Kyrkoherde 
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Datum Sön- eller helgdag Ändamål 

1 januari 

I Jesu namn 

nyårsdagen 

 

Stiftskollekt: Kristna fredsrörelsen 

2 januari 

Guds hus 

söndagen efter nyår Församlingskollekt: ACT 

6 januari 

Guds härlighet i Kristus 

trettondedag jul 

 

Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan  

(slut julkampanj)  

9 januari 

Jesu dop 

1 söndagen efter trettondedagen 

 

Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

16 januari 

Livets källa 

2 söndagen efter trettondedagen 

 

Stiftskollekt: Biskop Martins 

födelsedagsfond 

23 januari 

Jesus skapar tro 

3 söndagen efter trettondedagen Rikskollekt: Svenska 

Bibelsällskapet 

30 januari 

Jesus är vårt hopp 

4 söndagen efter trettondedagen Rikskollekt: Svenska Kyrkans 

Unga 

6 februari 

Uppenbarelsens ljus 

kyndelsmässodagen 

(jungfru Marie kyrkogångsdag) 

Stiftskollekt: Stiftelsen Gransnäs 

ungdomsgård 

13 februari 

Nåd och tjänst 

septuagesima 

 

Församlingskollekt: SKUT 

20 februari 

Det levande ordet 

sexagesima 

(reformationsdagen) 

Församlingskollekt: ACT 

27 februari 

Kärlekens väg 

fastlagssöndagen 

 

Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan  

(start fastekampanjen) 

2 mars  

Bön och fasta 

askonsdagen Församlingskollekt: ACT 

6 mars 

Prövningens stund 

1 söndagen i fastan Församlingskollekt: ACT 

13 mars 

Den kämpande tron 

2 söndagen i fastan Stiftskollekt: Diakoni i 

Linköpings stift 

20 mars 

Kampen mot ondskan 

3 söndagen i fastan Rikskollekt: Act Svenska kyrkan  

(del av fastekampanjen) 

27 mars 

Guds mäktiga verk 

jungfru Marie bebådelsedag 

 

Rikskollekt: Svenska Kyrkans 

Unga ½ 

Sveriges Kyrkosångsförbund ½ 

3 april 

Försonaren 

5 söndagen i fastan Församlingskollekt: ACT 

10 april 

Vägen till korset 

palmsöndagen Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan 

14 april 

Det nya förbundet 

skärtorsdagen Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

15 april 

Korset 

långfredagen Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

17 april 

Kristus är uppstånden 

påskdagen Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

18 april 

Möte med den uppståndne 

annandag påsk Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan  

23 april  Konfirmation Församlingskollekt: Präst och 

konfirmander beslutar själva 
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24 april 

Påskens vittnen 

2 söndagen i påsktiden Stiftskollekt: Svenska kyrkans 

unga i Linköpings stift 

1 maj 

Den gode Herden 

3 söndagen i påsktiden Rikskollekt: EFS 

8 maj 

Vägen till livet 

4 söndagen i påsktiden 

 

Församlingskollekt: ACT 

15 maj 

Att växa i tro 

5 söndagen i påsktiden 

 

Rikskollekt: Sveriges kristna råd 

21 maj Konfirmation Församlingskollekt: Präst och 

konfirmander beslutar själva 

22 maj 

Bönen 

bönsöndagen  

 

Församlingskollekt: ACT 

26 maj 

Herre över allting 

Kristi himmelsfärds dag Rikskollekt: Svenska Kyrkans 

Unga ½ 

SALT, barn och unga i EFS ½ 

29 maj 

Hjälparen kommer 

söndagen före pingst Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

5 juni 

Den heliga Anden 

pingstdagen Stiftskollekt: Linköpings stifts 

kyrkosångsförbund 

6 juni 

Andens vind över världen 

annandag pingst Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

12 juni  

Gud – Fader, Son och Ande 

heliga trefaldighets dag 

(missionsdagen) 

Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan 

19 juni 

Vårt dop 

1 söndagen efter trefaldighet Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

25 juni 

Skapelsen 

midsommardagen Församlingskollekt: ACT 

26 juni 

Den Högstes profet 

den helige Johannes döparens dag Församlingskollekt: Svenska 

kyrkan i utlandet 

3 juli  

Förlorad och återfunnen 

3 söndag efter trefaldighet Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan  

10 juli  

Att inte döma 

4 söndag efter trefaldighet Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

17 juli 

Sänd mig 

apostladagen  

 

Rikskollekt: ACT Svenska kyrkan 

24 juli  

Efterföljelse 

6 söndagen efter trefaldighet 

 

Församlingskollekt: ACT 

31 juli 

Jesus förhärligad 

Kristi förklarings dag 

 

Rikskollekt: Svenska kyrkan i 

utlandet 

7 augusti 

Andlig klarsyn 

8 söndagen efter trefaldighet 

 

Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

14 augusti 

Goda förvaltare 

9 söndagen efter trefaldighet 

 

Församlingskollekt: ACT 

21 augusti 

Nådens gåvor 

10 söndagen efter trefaldighet 

 

Rikskollekt: Hela Människan 

28 augusti 

Tro och liv 

11 söndagen efter trefaldighet 

 

Stiftskollekt: Asylrättscentrum 

4 september  

Friheteten i Kristus 

12 söndagen efter trefaldighet 

 

Stiftskollekt: Vadstena 

folkhögskola 
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11 september 

Medmänniskan 

13 söndagen efter trefaldighet 

 

Rikskollekt: 

Diakoniinstitutionerna 

18 september 

Enheten i Kristus 

14 söndagen efter trefaldighet 

 

Rikskollekt: Ekumenisk 

rikskollekt  

(Kyrkornas världsråd) 

25 september 

Ett är nödvändigt 

15 söndagen efter trefaldighet 

 

Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

2 oktober  

Änglarna 

den helige Mikaels dag 

 

Rikskollekt: Svenska kyrkan i 

utlandet  

(start insamlingsperiod) 

9 oktober 

Lovsång 

tacksägelsedagen  Rikskollekt:Sveriges 

Kyrkosångsförbund 

16 oktober 

Att lyssna i tro 

18 söndagen efter trefaldighet Stiftskollekt: Rådet för Svenska 

kyrkan i utlandet 

23 oktober 

Trons kraft 

19 söndagen i trefaldighet 

 

Rikskollekt: Asylrättscentrum 

30 oktober 

Att leva tillsammans 

20 söndagen efter trefaldighet Församlingskollekt:Svenska 

kyrkan i utlandet 

5 november 

Helgonen 

alla helgons dag Rikskollekt: Svenska kyrkan i 

utlandet  

(slut insamlingsperiod)  

6 november 

Vårt evighetshopp 

söndagen efter alla helgons dag (alla 

själars dag)  

Församlingskollekt: ACT 

13 november 

Vaksamhet och väntan 

söndagen före domsöndagen 

 

Rikskollekt: Act Svenska kyrkan 

20 november 

Kristi återkomst 

domsöndagen Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

27 november 

Ett nådens år 

1 söndagen i advent 

 

Rikskollekt: Act Svenska kyrkan  

(start julkampanj) 

4 december 

Guds rike är nära 

2 söndagen i advent 

 

Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

11 december 

Bana väg för Herren 

3 söndagen i advent Rikskollekt: Svenska Kyrkans 

Unga  

18 december Julen sjungs in 50/50:ACT/Församlingens 

diakonala fond 

18 december 

Herrens moder 

4 söndagen i advent 

 

Rikskollekt: Act Svenska kyrkan  

(del av julkampanjen) 

24 december Samlings kring krubban Församlingskollekt: 

Den Gode Herdens skola 

24 december Julbön Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

25 december 

Jesu födelse 

juldagen 

 

Församlingskollekt: ACT 

26 december 

Martyrerna 

annandag jul (den helige Stefanos dag) Rikskollekt: Act Svenska kyrkan  

(del av julkampanjen) 

31 december Nyårsbön Församlingskollekt: 

Församlingens diakonala fond 

I samband med församlingskollekt ACT kan kyrkoherde besluta om ändamål utifrån 

händelser och behov i världen som påkallar detta. 

 


