
Bryt en tradition  
– för alla flickors rätt till ett värdigt liv. 

Årets julinsamling från ACT Svenska kyrkan. Vi lever alla under samma himmel  
och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har,  
ser verkligheten olika ut. 

TACK! För att du är med och bidrar i årets julinsamling.

Adventskalender 
2020

Välkommen att fira gudstjänst under advent och jul! För dag och tid se predikoturer i BT och vår hemsida www.svenskakyrkan.se/boras

29/11
Mitt i all världens lidande 
får vi ropa vårt Hosianna, 
Herre, hjälp oss!

30/11 
Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. Jesaja 9:2

1/12 
Internationella världs AIDS-dagen. 
Må Gud välsigna oss med till-
räcklig tro för att känna igen Kristi 
mänskliga ansikte i varje syster och bror.

2/12 
Vi tänder ett ljus i advent, det värmer 
den som frusen är, det sprider ljus i vårt 
mörker här.

3/12 
Han kommer till sörjande hjärtan, och 
livet får annan gestalt. Han kommer i 
makt att regera, tills Gud ut i alla blir allt.

4/12 
Jorden är Herrens med allt den rymmer, 
världen och alla som bor i den.  
Psaltaren 24:1

5/12 
Du låter min lampa lysa, Herren, min 
Gud, gör mitt mörker till ljus.  
Psaltaren 18:29

6/12 
Finlands självständighetsdag. 
Hyväksykää siis toinen toisenne, niin 
kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen 
teidät, Jumalan kunniaksi. 
Romarbrevet 15:7

7/12 
Gud, ge oss frid och fred!

8/12 
Det susar genom livets strid en fläkt 
av himmelrikets frid, det är advent, 
det är advent.

9/12 
Pepparkakans dag.  
Vårt dagliga bröd giv oss idag.

10/12 
Internationella dagen för mänskliga 
rättigheter. Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter.  
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter 
artikel 1.

11/12 
Var stilla inför Herren, vänta på honom. 
Psaltaren 37:7

12/12 
Advent är mörker och kyla. Vi tänder 
ett ljus och ber: Förbarma dig Gud över 
jorden, all nöd, all förtvivlan du ser.

13/12 
Idag minns vi den kraft som 
Lucia-legenden manifesterar 
och tänker på alla dem som fortfaran-
de kämpar för sina rättigheter. Jul-
insamlingen arbetar för alla flickors 
rätt till ett värdigt liv.

14/12 
Lys morgonstjärna Gud har tänt, kom till 
oss, kom, Guds advent, förjaga mörkret 
tills vi ser en värld där, Gud, din vilja sker.

15/12  
Du är gränslös. Du är nära.  
Du är ljus och jag är din.

16/12 
Jag är världens ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret utan ha livets 
ljus. Johannes 8:12

17/12  
I varje hjärta armt och 
mörkt sänd du en stråle blid. En stråle 
av Guds kärleks ljus i signad juletid.

18/12 
Ty riket är ditt och makten och 
härligheten i evighet. 

19/12 
I tider av motgång, misströsta inte, 
ty snöflingor faller ur mörka moln.

20/12 
Hur skulle det vara för 
dig att bo i ett land där 
du inte får säga vad du tycker? 
Det är vardag för många. 
Julinsamlingen arbetar för att vi alla  
har samma rättigheter.

21/12 
Vintersolståndet. Gud, hjälp mig finna 
stillheten i tiden.

22/12 
Gud, vi väntar med Maria. Det är snart 
jul och vi förbereder oss på många sätt. 
Maria hjälper oss till lugn och stillhet.

23/12 
Först när det är tillräckligt  
mörkt kan du se stjärnorna.

24/12 
Dagen är kommen, kärlek triumferar. 
Kom låt oss skynda till Betlehem.  
Hälsad av änglar Krist är född till jorden. 
Kom låt oss tillbedja vår Herre Krist.

25/12 
Över stad och land ikväll  
går julens glada bud, 
att född är 
Herren Jesus 
Krist, vår 
frälsare och Gud.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223

BRYT EN TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. 
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
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