
ADVENTSUTMANINGEN

Tre år in i pandemin syns de negativa 
effekterna av nedstängda skolor. 

Många barn har tvingats sluta skolan 
för att bidra till försörjningen. 

Bara i Kenya uteblev 1,3 miljoner 
elever år 2020*. 

Detta innebär utmaningen 
Barnens Rätt är en av PMU:s viktigaste insamlingar på året. Då gör vi vårt största insats för 
att öka tryggheten för de barn som är mest utsatta världen över. Även i år ligger fokus på att 
stärka  förutsättningarna för att bekämpa barnfattigdom, nämligen möjlighet att gå i skolan. 
 
Utbildning är ett av de bästa verktygen för att skydda unga flickor och pojkar från att fara 
illa. Det minskar risken för att barn ska utsättas för människohandel, sexuell exploatering, 
barnarbete, barnslaveri och våldsamma konflikter. Dessutom ger det barnen en möjlighet att 
själva påverka och utforma sin framtid. Tillsammans kan vi skydda våra minsta och ge dem 
det de har rätt till – en trygg skolgång och en väg ut ur fattigdom.

Tillsammans med er och andra 
församlingar över hela landet kan vi hjälpa 

barnen att uppnå det dom drömmer om.

Vad är Adventsutmaningen? 
Vill er församling vara med i årets viktigaste kamp – kampen mot fattigdom 
och alla barns rätt till utbildning? Då kan ni anta Adventsutmaningen och stötta 
Barnens Rätt-kampanjen i december. Ni väljer själva hur ni vill vara med. Ni kan 
samla in en frivillig gåva, ta upp en kollekt eller delta mer aktivt i utmaningen.
Tillsammans gör vi skillnad!

Skanna QR 
för att läsa om 

arbetet i Kenya.
www.pmu.se/jag-drommer-om/



1. BERÄTTA FÖR FÖRSAMLINGEN
Ni kan i samband med detta visa vår  
1-minutersfilm.

 
2. GÖR EN INSAMLING
Swisha pengarna till 9000506 eller sätt in 
gåvan på plusgiro 90 00 50 – 6. Märk gåvan: 
”Adventsutmaningen + din församling 
och/eller ort”.

3. SPRID UPPMANINGEN 
Informera om er insamling genom att sprida 
den i era kanaler så att så många som möjligt 
kan ansluta sig och stötta. Vem som helst kan 
swisha en gåva med samma märkning som 
nämnt ovan och på så sätt bidra till just er 
församlings insamling. 

4. ANORDNA ETT EVENT
Om ni vill kan ni anordna ett event och låta 
intäkterna gå till Adventsutmaningen och 
Barnens Rätt. Inspiration för vad ni kan göra 
hittar ni längre ner. 

5. MEDDELA OSS ATT NI ÄR MED
Skicka namn på er församling och antal 
medlemmar till info@pmu.se. Skriv  
"Adventsutmaningen + namn på er 
församling" i ämnesraden.

6. SKICKA EN HÄLSNING SOM 
VI DELAR
Vi sprider gärna ert engagemang i våra kanaler 
om ni skickar oss videohälsning. Tillsammans 
kan vi då boosta tävlingen så att fler blir 
engagerade för barns rättigheter.

7. UTMANINGEN PÅGÅR HELA 
DECEMBER

8. VI UTSER EN VINNARE OCH 
KOMMER PÅ BESÖK 
Vinner gör den församling som samlar in mest 
pengar i förhållande till antal medlemmar. 

- VAD HÄNDER SEN?
Vinsten är ett besök från oss på PMU där vi 
inspirerar er församling genom att berätta 
vilka skillnader era gåvor gör för barnen i 
världen, genom de projekt vi arbetar med. Så 
att världen ska bli en bättre plats för barnen.

SÅ GÅR DET TILL

Tack 
för att ni vill 
vara med!

Skanna QR för 
att se filmen.



INSAMLINGSTIPS

KOLLEKT
Samla in en kollekt till förmån för Barnens Rätt 
och Adventsutmaningen.

JUL- ELLER ADVENTSKONSERT
Låt Barnens Rätt få stå i fokus för er advents- 
eller julkonsert genom att låta en del av inträ-
det gå till Adventsutmaningen. Ni kan också 
göra en separat insamling i samband med ert 
event. Vi kommer gärna på besök och berät-
tar om projekten vi samlar in till om ni gör en 
extra satsning.

KREATIVT KYRKFIKA
Låt ungdomarna och barnen i kyrkan skapa 
kreativa bakverk som serveras till ”extrapris” 
genom en frivillig gåva till Barnens Rätt i 
samband med kyrkfikat.

AUKTION
Skapa gemenskap kring en 
församlingsauktion där pengarna går till 
Barnens Rätt/Adventsutmaningen.

JULKLAPPSTIPS
Önska ett bidrag till insamlingen i julklapp. 
Smidigt för de som är ute i sista minuten!

JULKLAPP TILL FÖRETAGET
Äger du ett företag och funderar på vad du 
ska ge i julklapp? Ge en gåva till Barnens Rätt 
i julklapp till sina anställda. Vad ger man den 
som redan har allt? En gåva vidare till den 
som inte har något, såklart! 
Hör av er till info@pmu.se för gåvobevis.

LJUSVANDRING
Arrangera en ljusvandring där ni vid olika 
stationer lyfter frågan om barnfattigdom, ger 
tid för bön och kontemplation samt möjliggör 
för den som önskar att bidra till er insamling.

UTSTÄLLNING
Samla församlingens kreativa krafter och 
skapa en utställning där ett frivilligt inträde 
blir er insamling.

SOCIALA MEDIER
Sprid ryktet om ert församlingsdeltagande i 
Adventsutmaningen i era sociala medier och 
engagera folk också utanför kyrkan att delta i 
kampen för Barnens Rätt. Glöm inte att upp-
mana alla att märka gåvorna med Advents-
utmaningen + namn på er församling för alla 
som swishar.

Så här kan ni göra för att samla in pengar!

Vägen ut ur 
fattigdom är 
utbildning!

Skanna QR 
för att läsa 

detta digitalt
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