
 

 

  

Sångtillfällen med De vackraste julsångerna kan se väldigt olika ut och vara riktade till olika slags besökare. 
Här kommer lite anvisningar för hur ett evenemang kan utformas och några tips som förhoppningsvis kan 
vara till hjälp när du planerar och leder ett sångtillfälle med De vackraste julsångerna.  

Stort tack för att du hjälper oss att få besökarna att uppleva julstämning och ger dem möjlighet att göra 
gott! 

Vårt budskap till besökarna 

De flesta besökare som kommer till sångtillfällena kommer dit för att få julstämning. Julstämning får de 
genom sångerna och den positiva atmosfären. Julen är en glädjens högtid och detta vill besökarna uppleva - 
glädje och varm atmosfär mitt i vardagsstressen samt en försmak av julens budskap.  

Något som kommit fram då vi frågat besökare vad de önskar av evenemangen är att de själva vill sjunga 
julsånger. Det är fint att få lyssna på körer och solister, men det bör också ges möjlighet för besökarna att 
själva få sjunga. Besökarna vill också sjunga klassiska julsånger, så spara dem för allsången så kan kören ta 
de ovanligare julsångerna.  

Några andra saker som bör komma fram: 

 Att sångtillfället ordnas av församlingen och Finska Missionssällskapet. 
 Att man berättar om det ändamål som kollekten samlas till.  

 

Om kollekten bärs upp för församlingens egna missionärer och projekt via Finska Missionssällskapet, bör 
man berätta var missionärerna finns och vad de gör samt vad projektet går ut på. Om kollekten går till 
julinsamlingen bör man berätta om årets tema som är världens barn.    

Vårt mål är att alla besökare ska känna sig välkomnade och trivas så bra att de kommer på nytt nästa år. 
Kom ihåg att sångtillfällena också kan ordnas på ungdomsgårdar, åldringshem, skolor, flyktingförläggningar, 
företag, sjukhus, köpcentrum, torg m.m.  
 

Temat år 2020 

Inkommande jul ljuder julsångerna för världens barn. Speciellt i u-länderna saknar många barn möjlighet att 
gå i skola, få hälsovård och omsorg. Vi arbetar för att alla barn skall få en trygg och lycklig barndom. Tack 
vare De vackraste julsångerna kan vi minska fattigdomen och arbeta för rättvisa och ett människovärdigt 
liv. Vi förbättrar mödravården och barnens tillgång till näring, rent vatten, utbildning och omsorg. Vi främjar 
specialundervisning för barn med funktionsnedsättning och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar 
också överlevnadsmetoder för dem som drabbas av klimatförändringarna.  



Redan en liten gåva hjälper de mest utsatta barnen. Finska Missionssällskapet har verkat i över 160 år. Vi 
ser till att din gåva når fram. På www.devackrastejulsangerna.fi hittar du berättelser om barn som fått 
hjälp.  

 
Lite allmänt som kan sägas om Finska Missionssällskapet: 

Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för Finska Missionssällskapets 
arbete i över 160 år. Sällskapet stöder församlingsarbete, utbildningsprojekt, byutveckling, miljöfrågor, 
påverkansarbete, fadderarbete och mycket annat och strävar efter positiv, hållbar förändring i sköra stater 
och utvecklingsländer. 
 
Finska Missionssällskapets bygger en värld där alla kan göra sin röst hörd. Missionärerna lever sida vid sida 
med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala kyrkor och andra samarbetspartner. 
 
Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 
utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom 
utvecklingssamarbetet. Sällskapet verkar i 30 länder. 
 

 

 

 
Hälsa besökarna välkomna till sångtillfället som ordnas av församlingen och Finska Missionssällskapet. 
Berätta vad Finska Missionssällskapet är och varför sångtillfället ordnas: 
 

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. De 
vackraste julsångerna har sjungits runt om i Finland i över 40 år. Redan från första början har 
man burit upp kollekt för att hjälpa andra. I år går kollekten till världens barn.  
 

Eftersom sångtillfällena delvis har nya besökare kan det vara bra att redan i början berätta vad som 
kommer att hända på sångtillfället:  
 

På De vackraste julsångerna sjunger vi sånger ur det häfte som delats ut till alla. Vi hinner 
inte med alla sånger och vi sjunger dem i lite annan ordning än i häftet.  
 

  
Besökarna har kommit till kyrkan för att sjunga. Undvik därför att hålla långa tal mellan sångerna. Ta gärna 
två sånger i taget, så minskar pratandet mellan sångerna. Försök skapa en avslappnad stämning. Mellan 
sångerna kan du till exempel: 
 

 Berätta om barnen i u-länderna, se berättelser som finns på 
www.devackrastejulsangerna.fi 

 Berätta något personligt minne som hör ihop med någon sång 



 Läsa något bibelord som har anknytning till någon av sångerna 
 Presentera dem som står för musiken 

 

 
Att tala för en kollekt kan kännas svårt för många. Be ändå frimodigt om pengar, på så vis kan du hjälpa 
barnen i u-länderna. Ett färdigt kollektupprop finns på www.devackrastejulsangerna.fi (under Till 
församlingarna) men du kan också själv skriva ett kollektupprop.  
 
Berätta också att man kan ge kollekt via mobilen om man glömt plånboken hemma. Instruktioner för 
mobilkollekt finns på sånghäftets baksida. Mobilkollekterna växer för varje år, så glöm inte bort att berätta 
om hur man donerar via mobilen. Du kan t.ex. berätta så här:  
 

Ge en valbar summa via MobilePay genom att använda numret som finns på sånghäftets       
baksida.  
Ge via SMS: Sänd ett meddelande med texten JUL18, JUL36 eller JUL42 till numret 16155 
(värde 18 €, 36 €, 42 €) 
 

Kollekterna kan riktas antingen till Finska Missionssällskapets julinsamling eller till församlingens egen 
avtalsmissionär eller avtalsprojekt via Finska Missionssällskapet. Oberoende av vart kollekten går, är det 
viktigt att vid sångtillfället tydligt berätta om kollektens ändamål. Alla mobilkollekter går till julinsamlingen.  
 
Eftersom insamlade medel går till världens barn, är en idé att ha t.ex. scouterna att bära upp kollekten.  
 

 
Sista sången får gärna vara en kär och bekant julsång. Före sista sången kan du berätta att det är dags för 
sista sången och samtidigt tacka besökarna för deras gåva till Finska Missionssällskapets arbete. Berätta 
också att besökarna får ta hem sånghäftet.  
 
 
 
Här några kommentarer vi fått av besökare:  
 
”Alltför långa tal. Vi har kommit hit för att sjunga!” 
 
”Först nu förstod jag att det är Finska Missionssällskapet som står bakom De vackraste julsångerna. Varför 
har ingen berättat det förut?” 
 
”Det här är en jättefin tradition!” 
 
”Jättefint tillfälle, men mitt i var det någon talare som pratade om något helt annat är julen och 
julinsamlingen.” 
 
 

 


