
 

 

        
 
SoulMate Malawi  
Insamlingsprojekt 2016  
 

Missionsuppdraget  

I våra körer kan vi vara delaktiga i en gemenskap som är världsvid! Guds folk finns 
världen över, och Gud enar oss i en kropp –  Kristi kropp som lider med den del som 
lider, och gläds med den del som hedras (1 Kor 12:26). Mission betyder uppdrag och 
det är Guds uppdrag det handlar om, inte något som vi människor hittar på. 
Uppdraget är att berätta om och visa på Jesus, Han som är räddaren som vill försona 
oss människor med Gud, och med varandra och hela skapelsen. Mission är inte bara 
en verksamhet bland många i kyrkan, det är en del av kyrkans identitet. I Soul 
Children kan vi få erfara att vi har syskon i hela världen, i Guds rike. Vi kan hjälpa 
varandra och lära av varandra oavsett var ifrån vi kommer.  

SoulMate Malawi 

Nu har vi tagit Soul Children-rörelsen ett steg längre – vi vänder vår uppmärksamhet 
utåt och gör något mer för barn som inte har det lika bra materiellt sätt som oss. 
SoulMate, som betyder själsfrände är ett insamlingskoncept i Soul Children där vi får 
vara med som en del i Soul Children-familjen och samla in pengar till barn och 
ungdomar i andra länder. Malawi i Afrika är vårt insamlingsland, och vi hakar på 
SKATTEN – på äventyr med Gud som har internationella missionstemat ”Barn i 
Malawi” läsåret 16-17. Genom sånger och berättelser från Malawi får vi glimtar av 
hur det kan vara att leva som barn i Malawi, och vi samlar in pengar till kyrkans barn- 
och ungdomsarbete som bland annat omfattar många körer, och kyrkans stöd till 
människor som hungrar på grund av torka.  

En ung och snabbt växande kyrka 

ELCM grundades år 1982 och är i ständigt växande. Huvuddelen av de ca 120 000 
medlemmarna finns på landsbygden och lever under enkla förhållanden. Hälften av 
medlemmarna är barn och unga. I ELCM finns 67 pastorat och 300 församlingar med 
53 pastorer. Ungdoms- och körverksamhet är en stor del av församlings-arbetet. 
Sång- och dansglädjen märks väl, inte minst i kyrkans liv då gudstjänsten fylls av 
sång och dans. ELCM:s ungdomsavdelning är den starkaste pelaren i kyrkan, 
förutom kvinnoarbetet, och bär ansvaret för ungdomsfrågorna och 



 

 

söndagsskolarbetet i kyrkan. 
Ungdomar i kyrkan spelar en 
viktig roll, de är delaktiga i 
sånggrupper, evangeliserande 
teatergrupper och de leder 
gudstjänster i sina 
församlingar. Ungdomar bidrar 
också till att bekämpa 
spridningen av hiv/aids genom 
anti aids-klubbar i kyrkan. 
Kyrkan har ett fotbollslag som 
håller ungdomarna upptagna 
när skolan slutat för dagen 
och under helgerna. I ELCM:s 
framtidsplaner har utbildning av 
ledare och undervisning av kyrkans folk särskild prioritet. 

Sången har tystnat - svältkris i Malawi 

I januari 2015 drabbades Malawi av stora översvämningar till följd av vad 
meteorologer kallar El Nino och såväl hus som grödor och människor sköljdes bort i 
störtfloderna. Följden blev att tusentals människor inte kunde plantera eller skörda 
den majs som är huvudfödan i Malawi. Om för mycket regn var ett problem 2015 så 
blev 2016 det motsatta. Regnet uteblev och grödor som var planterade brändes bort i 
delar av landet. Just nu pågår den värsta svältkrisen på länge i landet. Nära hälften 
av Malawis befolkning är under 15 år och det är ett tätbefolkat land, nöden är stor. 
När EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson besökte Malawi i juni 
2016 kom han bland annat till byn Malembo där människorna i bykyrkan inte längre 
orkar sjunga på grund av hungern. Svälten berör så gott som hela det malawiska 
samhället. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi, ELCM, som är systerkyrka till 
EFS ser det som ett viktigt missionsuppdrag att betjäna fattiga och utsatta i landet. 
De gör akuta biståndsinsatser såsom matdistribution och stöd till jordbruk. Via dem 
kan våra pengar nå fram. I tre distrikt, Mangochi, Monkey Bay (Malembo) och Madisi 
förser EFS 840 hushåll (cirka 5000 personer) med mat. Matpaketen innehåller 25 kilo 
majsmjöl, 1 kilo salt, 1 liter olja och 5 kilo bönor. För 317 kronor förser du en familj 
med mat i en hel månad!  

SoulMate-månaden november – så här går det till! 

I insamlingen i SoulMate kan ni ge dels till BIAL (Barn i alla länder) som är EFS och 
Salts insamlingsprojekt för barn, och till EFS insamlingskampanj Afrika svälter. 
Pengarna som kommer in fördelas efter behov och möjlighet att få ut hjälpen. 
Insamlingssatsningen SoulMate innebär alltså att projektet fokuserar på Malawi, men 
att de pengar som samlas in i Soul Children-kören fördelas mellan samtliga BIAL-
projekt och går även till svältkrisen i Etiopien. BIALs bidrag till ELCM går till kyrkans 
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missionsarbete med scouter, söndagsskola och ett ungdomsprojekt med 
ledarutbildning inom bland annat körverksamhet och hiv/aids. 

Ge till BIAL: EFS bankgiro 900-9903, märk med ”BIAL”.  
Swish-nummer 123 421 68 91. 
 
Ge till Afrika svälter: BG 900-9903, märk med ”Svält”. 
Swish-nummer 123-602 56 62, märk överföringen med "Svält".  
Afrika svälter pågår till 31 december 2016. 

  

BIAL vill: 

– stärka det kristna missionsarbetet för barn 

– ge barn ökad kunskap om mission 

– låta barn lära sig om barn i olika länder och därmed verka 
för kristen samhörighet 

– att alla barn ska ha möjlighet att gå i skolan och att de får 
hjälp när de är sjuka eller far illa på annat sätt 

– verka för en bättre värld för barn. 

Läs mer om BIAL på www.bial.efs.nu 

 

SoulMate Malawi-paketet  

Inför insamlingsmånaden får du som körledare tillgång till material för att visualisera 
SoulMate Malawi genom berättelser och videoklipp, sång på det lokala språket 
chichewa, en insamlingsaffisch med mera. Affisch och foldrar skickas till kören och 
övrigt material finns att ladda ner på bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-
children  

 

 

       We are the Soul Children,  
             we are a family 

 


