
 

 

 

 

 

 

Gavmild støtte til nye tiltag i folkekirken 

 

Kirkefondets Bededagskollekt 2021 

      

Med en kollekt fra din kirke får Kirkefondet flere midler til at stille ressourcer 

til rådighed for fornyelse og udvikling i folkekirkens menigheder. Det sker 

f.eks., når områder i København med stor boligvækst får Kirkefondets hjælp til 

at være kirke med og blandt de nye beboere, eller når sogne i befolkningstynde 

områder får hjælp til at gentænke kirkens tilstedeværelse i lokalsamfundet. 

 

Hvad gør folkekirken i forhold de mange ”udskudte” dåb? 

I år beder vi særligt om hjælp til projektet ”Den udskudte dåb”. Coronakrisen 

har forstærket tendensen med, at mange børn ikke døbes som spædbørn. Derfor 

sætter Kirkefondet sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

fokus på, hvordan vi som kirke kan række ud mod og tage imod børn og unge, 

der senere i livet får et ønske om at blive døbt. Hvordan kan vi bruge den an-

ledning til at få talt med dem om, hvorfor dåb er relevant også for dem i deres 

liv? Ideer og inspiration vil bl.a. blive formidlet via podcasts, som kan bruges 

af præster, menighedsråd og andre, der ønsker at blive klogere på dåb af børn 

og unge. 

 

Spred budskabet 

Selvom der i skrivende stund er udsigt til flere deltagere ved folkekirkens guds-

tjenester, så vil der stadig gå en tid, inden vi har ”normal” gudstjenestedelta-

gelse. Derfor beder vi om, at dit sogn udover ved gudstjenester på og omkring 

Store Bededag også gør opmærksom på indsamling til Kirkefondet via sognets 

hjemmeside, Facebook mv.  

 

På vores hjemmeside www.kirkefondet.dk kan man læse om flere af vore kon-

krete tilbud til menighederne. Derudover udgiver Kirkefondet fire gange om 

året magasinet "Kirken i dag" med inspiration til arbejdet i sognet. 

 

Teksten på næste side kan læses op ved ordinære gudstjenester, ved evt. live-

streamet eller optaget gudstjeneste eller placeres på relevant sted på sognets 

hjemmeside, Facebook mm.  

 

Indsamlet kollekt eller andre bidrag bedes indbetalt på:  

reg. nr. 2191 konto 8541701207 eller på MobilePay 11159.   

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Henrik Bundgaard Nielsen 

Generalsekretær                 

 

 

Dato: 

22. april 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2  

 

 

 

 

 

 

 

Til oplæsning under gudstjenestens meddelelser eller ved evt. livestreamet 

/optaget gudstjeneste og/eller placering på sognets hjemmeside, Facebook 

eller lign. 

 

 

 

Gavmild støtte til nye tiltag i folkekirken 

 

En gave til Kirkefondet betyder, at der kan stilles flere ressourcer til rådighed 

for fornyelse og udvikling i folkekirkens menigheder.  

 

Og en gave til Kirkefondet kan særligt i år hjælpe med at sætte fokus på en af 

følgevirkningerne af corona-krisen – nemlig det faldende antal spædbarnsdåb. 

Kirkefondet arbejder netop nu på at udvikle og formidle ideer og inspiration til, 

hvordan vi som kirke kan række ud mod og tage imod udøbte børn og unge, 

der senere i livet får et ønske om at blive døbt. Hvordan kan vi bruge den an-

ledning til at få talt med dem om, hvorfor dåb er relevant også for dem i deres 

liv?  

 

Kirkefondet er uafhængig af offentlig støtte. Men Kirkefondet har altid fået 

hjælp til sin opgave af landets menigheder - herunder også gennem Bededags-

kollekten. Så vi håber også i år på en god gave til arbejdet!     

 

 

 

 

(Hvis sognet har etableret egen MobilePay-løsning til indsamlinger) 

En gave til Kirkefondet kan indbetales på MobilePay (kirkens eget num-

mer til indsamlinger) 

 

 

(Hvis sognet ikke har etableret egen MobilePay-løsning til indsamlinger)  

 En gave til Kirkefondet kan indbetales på MobilePay 11159 

 


