
Fem tips för den som
leder ett sångtillfälle



De vackraste julsångerna sjungs i år för
49:e gången. 

Det är Finlands största musikevenemang
och samlar årligen cirka en miljon

�nländare för att sjunga och göra gott. 

 De vackraste julsångarna är en kär
tradition som numera utgör en viktig del

av �nländarnas jul�rande. 



De vackraste julsångerna är också ett av
Finlands största

välgörenhetsevenemang. 
 

Vi bjuder in alla �nländare för att sjunga
 julsånger och samtidigt ge en julgåva till

de allra mest utsatta barnen. 



"Den här julen har vi möjlighet att
ge en gåva till barnen. Världens
framtid hänger på att våra barn
får kärlek, trygghet, utbildning

och hälsovård. Din gåva är viktig.
Den kan förändra liv."

Mari Leppänen, beskyddare för 
De vackraste julsångerna 2021 

www.devackrastejulsångerna.�



Fem tips till den som 
leder ett sångtillfälle 



1) Den som leder sångtillfället
skapar stämningen 

Den som leder sångtillfället har till uppgift att skapa en
bra stämning.

Du leder deltagarna genom sångstunden och skapar
samtidigt ett �nt julminne. 

Var frimodigt dig själv!



2) Bekanta dig med materialet
De vackraste julsångerna ljuder för världens barn. 

Läs  om vart pengarna används så att du naturligt kan
lyfta fram insamlingsmålet. 

Dra nytta av de berättelser, bilder och videon som �nns på
www.devackrastejulsångerna.�.



3) Ge rum för sjungandet
De vackraste julsångerna är ett allsångstillfälle. 

Tala inte för länge mellan sångerna så deltagarna hinner
sjunga ordentligt. Körframträdanden passar bra att ha

medan kollekten tas upp. 



4) Att ge en gåva hör till julen
Att be om pengar är inte lätt, men du samlar inte till dig

själv, utan till Finska Missionssällskapets arbete och till barn
som verkligen behöver hjälp. 

Vi ger en gåva till dem som annars skulle bli utan hjälp.
Också en liten gåva är viktig. 



5) Gör det lätt att ge en gåva
Många har glömt att ta med sig kontanter. Genom att
berätta om olika sätt att ge en gåva, ger du människor

möjlighet att göra gott och ge en gåva till världens barn. 

Delad glädje är dubbel glädje!



Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m.
1.1.2021, Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021

Så här kan du hjälpa:

devackrastejulsångerna.� 

Ge en gåva i kollekthåven 
Ge en valbar summa via

MobilePay till numret 61408
Sänd ett SMS med texten JUL20

till numret 16155 (värde 20 €)
Ge  en gåva på webben

Ge tid för att delta i insamlingen
och för att gräva fram telefon. 



TACK 
OCH 

VÄLSIGNAD JUL

https://kauneimmatjoululaulut.fi/



