
 

Bil. 1 

 

 

 

Datum Sön- eller helgdag 

 

Ändamål  

1 januari 

I Jesu namn 

nyårsdagen 

 

  

6 januari 

Guds härlighet i Kristus 

trettondedag jul 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete (slut julkampanj)  

 

13 januari 

Jesu dop 

1 söndagen efter trettondedagen 

 

  

20 januari 

Livets källa 

2 söndagen efter trettondedagen 

 

Svenska Bibelsällskapet    

27 januari 

Jesus skapar tro 

3 söndagen efter trettondedagen   

3 februari 

Uppenbarelsens ljus 

kyndelsmässodagen 

(jungfru Marie kyrkogångsdag) 

  

10 februari 

Sådd och skörd  

5 söndagen efter trettondedagen Svenska Kyrkans Unga  

17 februari 

Nåd och tjänst 

septuagesima 

 

  

24 februari 

Det levande ordet 

sexagesima 

(reformationsdagen) 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 

EFS 

 

3 mars 

Kärlekens väg 

Fastlagssöndagen 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete (start fastekampanj)   

 

10 mars 

Prövningens stund 

1 söndagen i fastan 

 

St Lukasstiftelsen (S)  

17 mars 

Den kämpande tron 

2 söndagen i fastan   

24 mars 

Guds mäktiga verk 

jungfru Marie bebådelsedag 

 

Svenska Kyrkans Unga ½   

Sveriges Kyrkosångsförbund ½ 

 

31 mars 

Livets bröd 

Midfastosöndagen Svenska kyrkans internationella 

arbete (del av fastekampanjen) 

 

7 april 

Försonaren 

5 söndagen i fastan   

14 april 

Vägen till korset 

Palmsöndagen Svenska kyrkans internationella 

arbete (slut fastekampanj)   

 

19 april 

Korset 

Långfredagen   

21 april 

Kristus är uppstånden 

påskdagen  Karlstads stifts vänstift i 

Tanzania (S) 

 

22 april 

Möte med den uppståndne 

annandag påsk Svenska kyrkans internationella 

arbete   

 

28 april 

Påskens vittnen 

2 söndagen i påsktiden   

5 maj 

Den gode Herden 

3 söndagen i påsktiden   

12 maj 

Vägen till livet 

4 söndagen i påsktiden 

 

Sveriges kristna råd  

19 maj 

Att växa i tro 

5 söndagen i påsktiden Svenska Kyrkans Unga ½ 

Salt, barn och unga i EFS ½ 
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26 maj 

Bönen 

bönsöndagen  

 

Karlstads stifts 

kyrkosångförbund 

(S) 

 

30 maj 

Herre över allting 

Kristi himmelsfärds dag    

2 juni 

Hjälparen kommer 

söndagen före pingst   

9 juni 

Den heliga Anden 

pingstdagen  Svenska kyrkans unga  (S)  

10 juni 

Andens vind över världen 

annandag pingst   

16 juni 

Gud - Fader, Son och Ande 

Heliga Trefaldighetens dag 

(missionsdagen) 

Svenska kyrkans internationella 

arbete 

 

22 juni 

Skapelsen 

midsommardagen 

 

Sandvikengården  (S)  

23 juni 

Den Högstes profet 

den helige Johannes Döparens dag 

 

  

30 juni 

Kallelsen till Guds rike 

2 söndagen efter trefaldighet Svenska kyrkans internationella 

arbete 

 

7 juli 

Förlorad och återfunnen 

3 söndagen efter trefaldighet 

 

  

14 juli 

Att inte döma 

4 söndagen efter trefaldighet 

 

  

21 juli 

Sänd mig 

apostladagen 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete 

 

28 juli 

Efterföljelse 

6 söndagen efter trefaldighet 

 

  

4 augusti 

Jesus förhärligad 

Kristi förklaringsdag 

 

Svenska kyrkan i utlandet    

11 augusti 

Andlig klarsyn 

8 söndagen efter trefaldighet 

 

  

18 augusti 

Goda förvaltare 

9 söndagen efter trefaldighet 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete 

 

25 augusti 

Nådens gåvor 

10 söndagen efter trefaldighet 

 

  

1 september 

Tro och liv 

11 söndagen efter trefaldighet 

 

Hela Människan  

8 september 

Friheten i Kristus 

12 söndagen efter trefaldighet 

 
Rekrytering till kyrkans vigningstjänst i 

Karlstads stift  (S) 

 

15 september 

Medmänniskan 

13 söndagen efter trefaldighet 

 

Diakoniinstitutionerna  

22 september 

Enheten i Kristus 

14 söndagen efter trefaldighet 

 

Ekumeniskt arbete, Europeiska 

kyrkokonferensen (KEK)  

 

29 september 

Änglarna 

den helige Mikaels dag 

 

Svenska kyrkan i utlandet (start 

insamlingsperiod)    

 

6 oktober 

Döden och livet 

16 söndagen efter trefaldighet   

13 oktober 

Lovsång 

tacksägelsedagen 

 

Sveriges Kyrkosångsförbund  

20 oktober 18 söndagen efter trefaldighet  Geijersskolan  (S)  



  

 

3 

Att lyssna i tro 

27 oktober 

Trons kraft 

19 söndagen efter trefaldighet   

2 november 

Helgonen 

alla helgons dag 

 

Svenska kyrkan i utlandet (slut 

insamlingsperiod) 

 

3 november 

Vårt evighetshopp 

söndagen efter alla helgons dag 

(alla själars dag) 

  

10 november 

Samhällsansvar 

21 söndagen efter trefaldighet  Rådgivningsbyrån för asylsökande 

och flyktingar 

 

17 november 

Vaksamhet och väntan 

söndagen före domssöndagen 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete 

 

24 november 

Kristi återkomst 

domssöndagen   

1 december 

Ett nådens år 

1 söndagen i advent 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete (start julkampanj) 

 

8 december 

Guds rike är nära 

2 söndagen i advent 

 

  

15 december 

Bana väg för Herren 

3 söndagen i advent 

 

Svenska Kyrkans Unga  

22 december 

Herrens moder 

4 söndagen i advent 

 

Svenska kyrkans internationella 

arbete (del av julkampanjen) 

 

25 december 

Jesu födelse 

juldagen 

 

  

26 december 

Martyrerna 

annandag jul 

(den helige Stefanos dag) 

  

29 december 

Guds barn 

söndagen efter jul Svenska kyrkans internationella 

arbete (del av julkampanjen) 

 

 

 


