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Haki hos söndagsskolekompisar i Tanzania

Mål: I den här samlingen ska barnen få börja lära känna BIALs resedocka Haki och se hur det kan 
vara i en söndagsskola i Tanzania. 
Du behöver: dator och projektor, eller DVD och TV, alternativt utskrivna foton. Film: Haki 
sjunger med barnen. Text: Hakis resebrev. Bilder: skola och söndagsskola i Iringa. Sångtext «När 
det stormar». Extra: text Söndagsskolan i Kanisa Kuu. Haki-dockan.

a) Hakis resebrev
Vem är Haki?
Haki föddes i januari 2001 och hennes ”mamma” Elisabeth sydde Haki när hon nyligen hade kom-
mit hem med sitt eget barn från BB. Haki betyder rättighet. Det namnet fick hon efter sin första 
resa till Tanzania när hon träffat en söndagsskolegrupp, som gav henne namnet Haki. Trots att 
Haki forfarande är ett barn, så har hon varit ute och rest en hel del i Sverigen, Tanzania, Etiopien, 
Malawi, Eritrea och Indien. Hon berättar om hur det kan vara att leva som barn i olika länder och 
förstås om barns rättigheter.
Läs Hakis resebrev från hennes besök i Tanzania. Hon berättar om hur det är i en tanzansk skola, 
söndagsskola i kyrkan och på safari! 

b) Visa film: Haki sjunger med barnen i söndagsskolan 
(1.24 minuter) 
– I den tanzanska staden Iringa bor det 113 000 människor. Där finns en stor kyrka som heter Ka-
nisa Kuu, det betyder just stor kyrka – eller Domkyrka. Söndagsskolan har 700-900 barn, men ca 
100-150 barn träffas samtidigt. I kyrkan är det tre olika gudstjänster och det finns söndagsskolor 
utplacerade i olika stadsdelar. På filmen ser vi en typisk söndagsskolesamling med sång och dans. 
De sjunger om Jesus som tog barnen i famnen och välsignade dem. Söndagsskolan har en vänsön-
dagsskola i Vasakyrkan i Umeå! Översättning till sången finns i Extra aktiviteter.

c) En söndagsskolesång på swahili «När det stormar»  
Nu ska ni få lära er en sång på swahili, det språk som barnen i Iringa pratar. För Marta och Maria 
stormade det när deras bror dog, men Gud höll dem i sin hand.

d) BIAL-bönen Liten barnabön av Kicki Lönnebo
Gud som alla barn har kär, tänk på den som liten är.
Dina barn i alla länder, vilar tryggt i dina händer.
Du som alla språk förstår, tack att du är Fader vår

Extra aktiviteter
Lite mer fakta om Söndagsskolan i Kanisa Kuu. En film med barnen på skolan som Haki berättar 
om.
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Tanzania – landet, folket och barns rättigheter

Mål: på denna samling får barnen lära sig lite om det mångfaldiga landet Tanzania, och höra om 
Hakis stora uppdrag: att berätta om barns rättigheter och Jesus!

Du behöver: dator och projektor (TV och DVD) alt. utskrivna bilder. Bildspel: Hakis resa. Bild: 
Karta över Tanzania. Film: söndagsskola. Extra: bild på Tanzanias flagga, text: fraser på swahili och 
Barnkonventionens artiklar, Tanzanialåda med saker, Haki-dockan.

a) Bildspel: Hakis resa
Haki tar er med på sin resa i Tanzania med hjälp av bilder. Vad ser ni på bilderna? 

b) Landet Tanzania
Visste du att...:
... det officiella språket är swahili, men att det finns 120 olika stammar och stamspråk.
… i Tanzania är 40% kristna, 40% muslimer och 20% tillhör olika stamreligioner. På Zanibar är 

97% muslimer.
… Tanzania har två huvudstäder, Dar es Salaam och Dodoma.
… Tanzania är mer än dubbelt så stort som Sverige och där bor ca 44 miljoner människor.
… medellivslängden är 56 år i Tanzania.
… man visar sin glädje genom musik och dans, även i gudstjänsten.
… Afrikas högsta berg finns i Tanzania. Det heter Kilimajaro och är 5895 meter över havet. Kili-

manjaro betyder Guds berg på språket kichagga som pratas i området där berget ligger.
… barnen får tidigt lära sig hjälpa till - de bär 15 liters hinkar med vatten på huvudet vid 6-7 års 

ålder. De bär också ofta sina småsyskon på ryggen.

Illustera: Visa kartan. Om du har Tanzanialåda, visa saker ur lådan när du nämner olika fakta. 
Det finns förstås ännu mer fakta att hämta på Internet eller i böcker, eller kanske du känner någon 
från Tanzania eller som varit där?

c) Visa film: Haki berättar för barnen i söndagsskola om barns rät-
tigheter
I filmen berättar Haki för barnen i söndagsskolan i Kanisa Kuu om att dem har rättigheter. FN:s 
barnkonvention är en lista över vad barn har rätt att kräva av de som bestämmer i det land där de 
bor. Fråga barnen om de minns vilka rättigheter Haki och Carina i filmen berättade om och om de 
vet några fler rättigheter som de har. (Extra: använd Rädda barnens dokument med konventionen 
i korthet)
Haki vill berätta om barns rättigheter för att hon vet att Jesus älskar barnen! Han lägger händerna 
på dem när andra vill visa bort dem (Matt 19:13-15). Den som tar emot ett barn i Jesu namn tar 
också emot Gud själv (Luk 9:48).
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Extra aktiviteter: 
Tillverka en tanzansk flagga 
Du behöver: papper och färgpennor/kritor/vattenfärg alt. färgade papper samt blompinnar att 
fästa flaggan på. Tanzanias flagga har färgerna grön, gul, svart och blå. Grön står för landet, det 
gula för naturrikedomarna, det svarta för befolkningen och blått symboliserar havet. Se bild!

Öva några fraser på swahili!
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Ett viktigt uppdrag

Mål: På denna samling ska barnen få höra om Ilembula sjukhus, om Kids club för HIV-drabbade 
barn och fundera mer kring barns rättigheter. De ska också fundera över hur de kan bjuda in fler 
till söndagsskolan/ barngruppen och vara med och bidra till att fler får höra om barns rättigheter 
och om Jesus. 
Du behöver: Sångtext «Jag är med er alla dagar». Text och bild: Ilembula sjukhus och Kids club. 
Material till inbjudningar (se Uppdraget) Extra: Haki-dockan eller Jonas och Julia.

a) Sång: Jag är med er alla dagar
Jesus ger lärjungarna (oss!) ett uppdrag att i ord och handling berätta vidare om vem Jesus är! Och 
han har lovat att vara med oss. Matt 28:18-20

b) Läs/berätta och visa bilder: Barnen i Ilembula
 I södra Tanzania finns en stad som heter Ilembula, där bor ca 30 000 människor. I staden finns 
ett sjukhus som den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania driver. Sjukhuset har en viktig uppgift 
i att hjälpa alla de människor, vuxna och barn, som drabbas av HIV-viruset och blir sjuka i Aids. 
Läs eller berätta fritt med hjälp av bilder om en dag på sjukhuset och om Kids club. Det finns tips i 
texten «En dag på sjukhuset» på hur ni kan utforma det som en intervju eller för att använda Haki 
eller SKATTEN-dockorna Jonas och Julia.

c) Samtala: 
• Varför tror ni att det är viktigt att barn får höra om barns rättigheter? Är det lika viktigt för 

svenska och tanzanska barn?
• (Tips till samtal: i Tanzania är det inte alla barn som får möjlighet att gå i skolan, eller får 

sjukvård när de behöver och det skydd de behöver. Även i Sverige finns det barn som behö-
ver skyddas, som tex blir slagna eller har föräldrar som inte kan ta hand om dem för att de är 
sjuka eller har missbruk. I Sverige finns också barn som är på flykt från krig och svält. Jesus ger 
mod och styrka i motgång, Han gav oss i uppdrag att klä den utan kläder, ge mat åt den som 
är hungrig, ta hand om den sjuka och besöka den fångna (Matt 25:35-40)

• Har ni något tips på vad man kan göra för att den som är utanför ska bli sedd och älskad? 
• Är det viktigt för oss att berätta om söndagsskolan/barngruppen för våra vänner? Varför?
• Vem vill du berätta för?
• Hur kan vi få med fler i söndagsskolan/barngruppen (SKATTEN)?

d) Uppdrag: Gör inbjudningskort
Du behöver: Papper i olika färger, sax, färgpennor
Låt barnen tillverka sina egna och personliga inbjudningskort till söndagsskolan/SKATTEN. Bar-
nen får själva bestämma vad det ska stå i inbjudan men ett förslag är:
«Till.... Skulle du vilja följa med mig på söndagsskolan i ..., söndag den ... kl ...? På söndagsskolan 
hör vi spännande berättelser om en man som heter Jesus, vi leker tillsammans och gör olika aktivi-
teter tillsammans. Det är jättekul! Hoppas du vill komma! Hälsningar ...
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Guds budbärare. Att höra om Jesus på ett 
språk man förstår.

Mål: På den här samlingen ska barnen få ett intryck av hur viktigt det är att kunna få höra om 
Jesus och läsa Bibeln på sitt eget språk, och lära sig om massajerna – ett minoritetsfolk i Tanzania.
Du behöver: Bibelvers skriven på engelska och svenska, Matt 19:13-14. Bilder: massajbyn 
Chitego och Lebakulas förskola. Texter: Haki möter massajer, Lebakulas förskola. Extra: Text och 
bilder intervju med Saidi «Märkt av sjukdom» och «Från storstadsgrabb till herdepojke», Quiz 
Tanzania, Haki-dockan alt. Haki-kläder.

a) Bibeln på ett språk man förstår 
• Låt ett barn som kan läsa, läsa bibelversen (Matt 19:13-15) som står på engelska.
• Fråga barnen om de förstod det som lästes.
• Låt barnen läsa samma vers på svenska.
• Förstod barnen bättre nu? Vad handlar versen om?
• I Tanzania är det officiella språket kiswahili, men det finns dessutom ca 120 stamspråk. Det vill 

säga, det finns 120 olika stammar, eller folkslag i Tanzania. Ett av dem är massajerna, de pratar 
kimassaj. Genom att ge pengar till BIAL så hjälper vi till så att barn i en massajby som heter 
Chitego får gå i förskola och söndagskola. Där får de lära sig läsa och skriva på sitt språk och 
de får höra om Jesus, läsa bibeln och sjunga sånger på ett språk som de förstår: då blir det 
mycket lättare att förstå vem Jesus är, och vad han vill säga. 

b)  Massajerna, ett vandrande folkslag 
Berätta om massajerna och visa bilder från massajbyn Chitego. Tips: använd Haki-dockan eller låt 
en ledare agera Haki som berättar utifrån text och bilder. Text: «Haki möter massajer».

c) Förskolan i Chitego
Att gå i skolan är inte en självklarhet för alla världens barn, särskilt inte i Tanzania där det kan vara 
långt till skolan eller för dyrt att köpa skoluniform och böcker. För massajbarn har det inte varit 
en självklarthet att gå i skola, men för att klara sig i landet som det minoritetsfolk dem är, är det 
viktigt att lära sig läsa och skriva. Sedan år 2005 finns en förskola i massajbyn Chitego. Där är Ulfs 
fosterson Lebakula föreståndare. Läs och visa bilder texten: «Lekakulas förskola»
Barnen var själva med och byggde den förskola som de går i. Stenarna som huset är byggt av är 
tillverkade i byn. Barnen hjälpte till att bygga sin skola genom att bära de tunga stenarna två och 
två.

Extra aktivitet:
• Text: ”Märkt av sjukdom” intervju med missionären Ulf  Ekängens fosterson Saidi och «Från 

storstadsgrabb till herdepojke» Det finns bilder till texterna!
• Quiz (förutsätter att de första samlingarna genomförts)


