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KOLLEKTER
JULINSAMLINGEN 2022
Förslag på kollektvädjan och bön för Julinsamlingen 2022

GUDSTJÄNST OCH ANDAKT UNDER
JULINSAMLINGEN 2022
Act Svenska kyrkans julinsamling pågår från första
advent den 27 november 2022 till trettondedag jul
den 6 januari 2023. Kampanjen fokuserar på flickors
rättigheter under rubriken Bryt en tradition.

knyta an till kampanjtemat om att bryta skadliga
normer och traditioner.
Materialet är framtaget av Act Svenska kyrkans gudstjänstgrupp 2022.

I detta material finns förslag på kollektvädjan i form
av en text att läsa oavsett datum samt fyra särskilda
texter för kampanjperiodens fyra helgdagar med
rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Det finns även
en bön som kan användas under adventstid för att

Läs gärna mer om kampanjen på:
svenskakyrkan.se/julinsamlingen

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD
I svåra tider, då världen drabbas av krig och kris,
är det kanske viktigare än vanligt att vi får komma
samman runt våra fina traditioner. I år kan vi glädja
oss åt att vi äntligen får samlas igen och tillsammans
uppleva julens evangelium med dess budskap om
hopp och glädje. Gud blir ett litet barn som kommer
för att visa sin kärlek till mänskligheten.

finns sedvänjor och synsätt som förespråkar
äganderätt över flickors liv och kroppar så fortsätter könsrelaterat våld och tvångsäktenskap
– dag efter dag.
Tillsammans med Act Svenska kyrkans systerkyrkor, partnerorganisationer och changemakers
runtom i världen kan vi förändra denna skeva syn
på flickors värde. Vi stödjer Lutheran World Service
India Trust (LWSIT) i Kolkatas slumområden för
att Indiens barnäktenskap ska minska från den
oacceptabla siffran 1,5 miljoner bortgifta flickor
per år. Vi jobbar tillsammans med organisationen
Ecuménicas för att stärka flickors rättigheter i
skolorna i Honduras – ett av de farligaste länderna
i Latinamerika för kvinnor. Vi stödjer Tanzanias
kristna råd i arbetet med att stoppa könsstympning.
Via ett landsomfattande projekt med teologiska
utbildningar för kyrkoledare, bymöten för kvinnor
och män samt samtalsgrupper för ungdomar, har
miljontals människor fått kunskap som förhindrar
övergrepp på flickor.

Samtidigt som vi värnar om ljusa traditioner som
ger hopp och för oss samman, ska vi inte blunda
för de skadliga traditioner vi ser på olika håll i
världen. I Julinsamlingen 2022 vill vi visa kontrasten
mellan positiva och stärkande traditioner och
traditioner som är skadliga. Trots att varje
människa är skapad till Guds avbild behandlas
flickor och pojkar i många sammanhang helt olika.
Vi vill därför sätta fokus på de sedvänjor som
särskilt drabbar flickor och uppmärksamma att
hela 30 000 flickor gifts bort varje dag i vår värld
– ett nästan ofattbart antal.
Coronapandemin har lett till att fattigdom och
utsatthet ökat i världen. Kriget i Ukraina, liksom
andra konflikter i världen, har dessutom gjort
livsmedelsförsörjningen på många håll i världen
svårare. Precis som i så många andra fall är det
kvinnor och flickor som drabbas allra hårdast.
När fattigdomen och nöden tilltar tvingas många
flickor och kvinnor att betala med sina kroppar
– en nödlösning vi måste göra allt för att stoppa!
Nöden ska inte uppstå över huvud taget. Men det
handlar också om synen på könen. Så länge det

Vi lever alla under samma himmel och har samma
värde och rättigheter. Kampen för att bryta skadliga traditioner och normer fortsätter ända till den
dag då alla människors liv värderas lika. Tack för
att du är med i denna julinsamling. Tillsammans
kan vi göra skillnad!
Erik Lysén

chef act svenska kyrkan
2

FÖRSAMLINGSKOLLEKT
JULINSAMLINGEN 2022
Varje dag tvingas 30 000 flickor att gifta sig. Varje dag utsätts 10 000 flickor för
könsstympning. Det här handlar om traditioner som drabbar flickor – bara för att
de är flickor. Var tredje flicka i världen utsätts för våld under sitt liv.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Som kyrka har
vi unika möjligheter att nå ut till människor i frågor som handlar om normer
och sedvänjor. Tillsammans med kyrkor och organisationer världen över kan vi
förändra skadliga traditioner.
Act Svenska kyrkans arbete runtom i världen gör skillnad.
I Indien organiseras grupper för flickor och kvinnor, så att fler får gå i skolan i
stället för att giftas bort. I Tanzania anordnas utbildningar, i både kyrkor och
skolor, om de negativa effekterna av könsstympning. I Centralamerika hålls kurser
för unga män, så att de kan utmana den destruktiva machokulturen och stoppa
våld i sina samhällen.
Varje människa är skapad till Guds avbild, med samma värde och rättigheter.
Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans julinsamling – för varje människas
rätt till ett värdigt liv.
Tack för din gåva!
Erik Lysén
chef act svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:
Ingen flicka ska giftas bort! Ingen flicka ska könsstympas! Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med
kyrkor och organisationer världen över för allas rätt till ett värdigt liv. Tack för din gåva!
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RIKSKOLLEKT TILL
ACT SVENSKA KYRKAN
FÖRSTA ADVENT, 27 NOVEMBER 2022
TEMA: ETT NÅDENS ÅR
I dag är det första advent. Vi förbereder oss inför julen med dess budskap om
hopp och glädje. Gud blir ett litet barn som kommer för att visa sin kärlek till
mänskligheten.
Att fira advent är en fin tradition. Men alla traditioner är inte av godo. Vissa
traditioner borde inte finnas alls. Varje dag tvingas 30 000 flickor att gifta sig.
Varje dag utsätts 10 000 flickor för könsstympning. Skadliga traditioner som
drabbar flickor – bara för att de är flickor.
I Indien arbetar Act Svenska kyrkans partner med kvinnogrupper, som
gemensamt kan stå upp mot könsrelaterat våld och tvångsäktenskap. Tanzanias
kristna råd jobbar tillsammans med ungdomar mot könsstympning. Arbetet
kräver mod, hopp och medmänsklighet.
Vi lever alla under samma himmel. Låt oss värna om fina traditioner och kämpa
för att bryta de skadliga.
Tack för din gåva! Tillsammans gör vi skillnad.
Erik Lysén
chef act svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:
Ingen flicka ska giftas bort eller könsstympas! Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och
organisationer världen över för allas rätt till ett värdigt liv. Tack för din gåva!
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RIKSKOLLEKT TILL
ACT SVENSKA KYRKAN
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT, 18 DECEMBER 2022
TEMA: HERRENS MODER
Dagens evangelietext handlar om Maria och Elisabeth, kvinnor som båda tackade
ja till att gå in i en uppgift, trots omvärldens ogillande och fördömande. Många
flickor får inte möjligheten att välja sin framtid. Varje dag gifts barn bort, flickor
könsstympas och kvinnor utsätts för våld i sina hem.
Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer världen över
för alla människors rätt till hälsa, fred och trygghet. I exempelvis Etiopien och
Tanzania utbildar kyrkorna människor om konsekvenserna av könsstympning
och barnäktenskap. I Indien och Honduras arbetar kvinnogrupper mot våld i
hemmet.
Tillsammans bidrar vi till att kvinnor och barn i utsatthet kan få ett värdigt liv.
Vi lever alla under samma himmel.
Tack för din gåva!
Erik Lysén
chef act svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:
Ingen flicka ska giftas bort! Act Svenska kyrkan kämpar för att alla flickor i världen själva ska få
bestämma över sina kroppar och sina liv. Tack för din gåva!
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RIKSKOLLEKT TILL
ACT SVENSKA KYRKAN
ANNANDAG JUL, 26 DECEMBER 2022
TEMA: MARTYRERNAS DAG
Det finns alltför många martyrer i vår värld – människor som tvingats betala med
sina kroppar och liv för att de står upp för rättvisa och trotsar skadliga normer.
Act Svenska kyrkan stödjer modiga människor över hela världen som kämpar
för att bryta skadliga traditioner. Det kan handla om att gå emot uppfattningen
att flickor står för hela familjens och släktens heder, att de är mindre värda, att
de kan giftas bort som barn, att de kan könsstympas och att det är okej att bruka
våld mot dem. Inom dessa frågor har kyrkor och samfund en otroligt viktig roll,
eftersom många lyssnar på sina religiösa ledare i frågor om normer och sedvänjor.
Tillsammans kan vi som kyrka göra skillnad!
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, oavsett var vi lever
eller vilket kön vi har. Tack för din gåva!
Erik Lysén
chef act svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:
Act Svenska kyrkan stödjer modiga människor över hela världen som kämpar för att bryta skadliga
traditioner så som tvångsäktenskap. Tack för din gåva!
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RIKSKOLLEKT TILL
ACT SVENSKA KYRKAN
TRETTONDEDAG JUL, 6 JANUARI 2023
TEMA: GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS
Med Jesus som ledstjärna kan vi hitta riktningen och arbeta tillsammans för
rättvisa och fred, både för de som är långt borta och de som är nära. För vi lever
alla under samma himmel.
Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer världen över
för alla människors rätt till hälsa, fred och trygghet. I exempelvis Tanzania
och Etiopien anordnar kyrkorna utbildningar om de förödande effekterna av
könsstympning och barnäktenskap. Kyrkorna jobbar inom alla delar av samhället,
i skolor, sjukhus och ungdomsklubbar, för att förändra skadliga seder och bruk.
Tillsammans bidrar vi som kyrka och medmänniskor till att kvinnor och barn
kan få ett värdigt liv.
Tack för din gåva!
Erik Lysén
chef act svenska kyrkan

KOLLEKTVÄDJAN PÅ TIO SEKUNDER:
Ingen flicka ska giftas bort! Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och organisationer
världen över för allas rätt till ett värdigt liv. Tack för din gåva!
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BÖN FÖR JULINSAMLINGEN
Av Susanna Olivin, kampanjledare för Act Svenska kyrkans julinsamling “Bryt en tradition”
Gud
Vi har samlats här i advent.
En tid av väntan, längtan.
Väntan på barnet som ska komma.
Längtan efter tillhörighet, efter frid och fred.
Låt oss få glädjas åt de positiva traditioner som vi äntligen,
efter år av pandemi, får uppleva.
Fyll vårt julfirande med goda samtal, samhörighet,
gemenskap.
Fyll oss med sånger som berör, hälsningar som värmer,
omtanke som består.
Men låt oss också utmana de traditioner som inte känns rätt.
Hjälp oss bekämpa normer och strukturer som förminskar,
som kväver och kränker.

Vi ber också för flickan som utsätts för könsstympning
och tvingas leva med en skadad kropp.
Och flickan i brudklänning
som tvingas gifta sig mot sin vilja.

Vi ber för alla som drabbas av destruktiva könsroller:
Mamman som inte orkar leva upp till förväntningarna om
den perfekta familjejulen.
Pappan som höjer rösten, höjer handen.
Pojken som tvingar tillbaka tårarna, för att leva upp till
bilden av en machoman, när lillasyster får krypa upp i ett
tröstande knä.

Gud
Kom till oss med förlåtelse, upprättelse och framtidshopp.
Låt oss fira en välsignad jul.
Amen

Vi ber för alla som inom Act Svenska kyrkans globala
verksamhet arbetar med att stoppa skadliga traditioner.
Vi ber för människor runt om i världen som kämpar för
mänskliga rättigheter, även när det är svårt och farligt.
Vi ber för att vi tillsammans lyckas utmana de traditioner
och normer som står i vägen för människors rätt till ett
värdigt liv.

LUCIA BRÖT MOT SAMHÄLLETS
FÖRVÄNTNINGAR
Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade bli
bortgift. Hon hävdade rätten till sin kropp, sin tro och sina
egna val. Än i dag kämpar flickor runtom i världen för sina
rättigheter.
Läs gärna mer om hur församlingens luciafirande kan
kopplas till Julinsamlingens budskap om flickors rättigheter: internwww.svenskakyrkan.se/act/
julinsamlingen/luciakonsert
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