
1

MATERIAL FÖR GUDSTJÄNST OCH ANDAKT  

Jämställdhet och hälsa
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Det här är ett inspirationsmaterial för gudstjänst 
och andakt utifrån ett av Act Svenska kyrkans fem 
fokusområden. Inom varje fokusområde fi nns 
även barnmaterial och workshopmaterial som kan 
användas tillsammans med den digitala kunskaps-
portalen Actum. Du kan hitta alla material på 
svenskakyrkan.se/act/actum

I detta gudstjänstmaterial fi nns färdigformulerad 
kollektvädjan samt förslag på böner, psalmer och 
bibelord som kan inspirera för att knyta an till Act 
Svenska kyrkans arbete med jämställdhet och hälsa. 
När församlingen tar upp kollekt till detta fokusom-
råde registreras kollekten i Svenska kyrkans kollekt- 
och betalsystemet (KOB), välj mottagare Act Svenska 
kyrkan och öronmärk kollekten till Jämställdhet 
och hälsa.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusom-
råden. Inom varje fokusområde fi nns många olika 
insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sam-
manlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är 
människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans 
lokala partner, så kallade changemakers, som med 
rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina 
samhällen.

JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA
Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller 
könsidentitet ska kunna leva ett liv i värdighet. 
Religiösa företrädare har i många delar av världen 
stort infl ytande över normer och sedvänjor kopplade 
till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act 
Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organi-
sationer som står upp för jämställdhet och kämpar 
för allas rätt till sin egen kropp. 

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/jamstalldhet-och-halsa

OM MATERIALET

Försörjning och 
klimaträttvisa

Jämställdhet
och hälsa

Fred och 
demokrati

Tro och
lärande

Katastrof-
insatser

Materialet är framtaget av Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga 2022.
Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet
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KOLLEKTVÄDJAN TILL ACT SVENSKA KYRKANS 

ARBETE FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER: 

Tack för din gåva till Act Svenska kyrkans arbete för jämställdhet och alla människors rätt till sin egen kropp. 
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Varje människa har rätt att få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Ändå utsätts miljon-
tals kvinnor, flickor och hbtqi+ personer för våld och diskriminering. Sexuellt våld, tvångsgifte och 
könsstympning är exempel på sådana övergrepp. Många nekas också utbildning och hälsovård.

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor världen över för alla människors rätt till hälsa och 
trygghet. Kyrkor har ofta makt och inflytande över vad som anses vara rätt och fel inom ett sam-
hälle. I många delar av världen står kyrkor för viktiga samhällsfunktioner, så som skolor och sjuk-
hus. Det innebär unika möjligheter att påverka till positiv förändring. 

Det kan handla om kvinnogrupper som stöttar varandra, skolklubbar som utbildar ungdomar om 
farorna med könsstympning och hembesök hos familjer som annars inte fått vård.

Tillsammans kan vi förändra skadliga attityder, sedvänjor och lagar. Tack för din gåva!

/Act Svenska kyrkan
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Bön av Margareta Melin
Fader vår, moder till oss alla.
Heligt är ditt namn.
Må ditt namn inte utnyttjas i krig och konflikter
som om somliga vore dina barn och andra inte.
Må ditt rike komma
och din vilja ske!
Ditt rike är här som surdeg och salt
i sanning och barmhärtighet.
Må ditt rike genomsyra vårt samhälle
föda medkänsla, samhörighet.
Må din vilja ske:
utjämning mellan brist och överflöd
förståelse för behov och utsatthet.

Du visar oss kärlekens väg, steg för steg.
Du är vårt ursprung våra rötter. Livets källa.
Av dig och genom dig och till dig är allting.
Du i oss, vi i dig – nu och för evigt.
Amen
 

Bön av biskop Åke Bonnier
Gud, varje människa är unik, skapad och älskad  
av dig.
Nu (i anslutning till Stockholm Pride) ber vi särskilt
för dem av oss som har en hbtq-identitet,
öppen och självklar eller gömdunder ett täcke av 
rädsla eller skam.
Hjälp oss alla att se din avbild och skapelse i varje 
individ och möta varandra med öppenhet, omsorg 
och kärlek.
Vi ber att du ger dem som längtar efter dig
och en öppen och kärleksfull kristen gemenskap
mod att ta kontakt med kyrkanoch där kan finna 
den värme och sammanhang de söker.
Låt vårt samhälle och vår kyrka vara ett samman-
hang där varje individ får vara sig själv
och utveckla en genuin och äkta identitet som 
människa.
Vi ber för dem som lever i samhällen och samman-
hang där det inte är accepterat eller t o m förbjudet
och förenat med livsfara att ha en hbtq-identitet.
Ge oss alla mod att visa solidaritet, ge stöd
och tillsammans arbeta för en värld som är öppen 
och accepterande inför varje människas unika 
identitet. 
Amen

BÖNER
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Första Moseboken 1:27   “Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, 
till man och kvinna skapade han dem” 

Jesaja 58:6   ”Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta” 

Matteusevangeliet 7:12   ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. 
Detta är lagen och profeterna.” 

Matteusevangeliet 23:37   ”Jesus säger: Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar 
sina kycklingar under vingarna.” 

Första Korinthierbrevet 6:19   ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och 
som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” 

Första Korinthierbrevet 13:13   ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”   

Galaterbrevet 3:28   ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Jesus Kristus.” 

Efesierbrevet 5: 29   ”Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så 
som Kristus gör med församlingen” 

90   Blott i det öppna 

289   Guds kärlek är som stranden och som gräset 

410   Gud skapade av jord 

607   Jag är hos dig, min Gud

646   Grip du mig, helige Ande

762   Du är en bön

763   Du vänder ditt ansikte till mig

766   Trosbekännelsen

767   Möt mig nu som den jag är

768   Du omsluter mig

769   Gud, i dina händer

771   Min själ får vila ut

791   Du vet väl om att du är värdefull

BIBELORD

PSALMER


