
 

 

        
 
SoulMate Tanzania 
Insamlingsprojekt 2017  
 

Mission possible!  

SoulMate betyder själsfrände och är ett insamlingskoncept i Soul Children där vi som 
en del av Soul Children-familjen får vara med och samla in pengar till barn och 
ungdomar i andra länder. Med ett världsvitt perspektiv på tro, kyrkans liv och barns 
olika livsförhållanden både uppmuntras och utmanas vi, som individer och kyrka, i 
vad det är att leva ett missionellt liv – att i ord och handling sprida budskapet om 
Jesus som frälsare och försonare. Att leda barns känsla till medkänsla och solidaritet 
är viktigt i missionsuppdraget. Som ledare kan vi hjälpa barnen att förstå att världens 
resurser inte är rättvist fördelade, men det finns en möjlighet att dela med sig och 
göra skillnad. Hösten 2017 hakar SoulMate på missionsprojektet i SKATTEN – på 
äventyr med Gud som har temat ”Barn i Tanzania” läsåret 17/18. 

 

Barn i Tanzania och kyrkans uppdrag 

Tanzania ligger på Afrikas östra kust. Där finns 
Afrikas högsta berg Kilimanjaro, ett myller av djur på 
savannen, och paradisön Zanzibar. Landet är mer 
än dubbelt så stort som Sverige och där bor runt 52 
miljoner människor. Ungefär två tredjedelar är under 
25 år. Mycket utveckling sker i landet, men barns 
situation i Tanzania är utsatt. Tre av fyra barn i 
Tanzania är drabbade av fattigdom och av dem bor 
de flesta på landsbygden och i överbefolkade 
innerstäder. Fattigdomen är mångdimensionerad 
och rör inte bara direkt brist på mat, tak över 
huvudet, kläder och el. Ungefär hälften av landets 
barn erfar fattigdom på andra sätt. Exempelvis brist 
på hälso- och sjukvård, information (såsom teve, 
radio, mobiltelefon eller dator), utbildning, skydd, 
vatten och sanitet.  

BIAL-missionären Ulfs bil är en 
bra samlingsplats för samtal om 

alla barns lika rättigheter. 



 

 

Hela evangeliet till hela människan 

Många insatser görs för barn av kyrkor i Tanzania. Den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Tanzania (ELCT) är en växande kyrka med drygt 6,5 miljoner medlemmar. Att nå ut 
med evangeliet är ELCT:s ”prio ett”. I Tanzania är det kyrkan själv som får ta ansvar 
för kristendomsundervisningen i skolorna, därför ser kyrkan det som ett 
evangelisationsuppdrag att finnas på skolorna för att undervisa. Varje söndag samlas 
många barn till söndagsskola och barnkörer i kyrkorna runt om i landet, ELCT 
utbildar deras ledare.   

ELCT:s andra prioriteringsområde är diakoni då evangeliet förkroppsligas i handling 
och stöd till utsatta grupper i samhället. Kyrkan ser det som ett uppdrag att verka för 
förändring av synen på barn genom att informera, utbilda, och vara en profetisk röst i 
samhället. Genom strategiskt arbete med jämställdhet och barns rättigheter, samt 
humanitära insatser, yrkesutbildningar etc ger de verkligen hopp för Tanzanias barn!  

Källor: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html, unicef.org, Child 
Poverty in Tanzania, National Bureau of Statistics and UNICEF, 2016, ELCT Plan of Action och 
Strategic Plan 2015-2025 

 
Vart går pengarna i SoulMate? 

BIAL-ambassadörer som brinner för barns bästa 

EFS stödjer den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania i sitt viktiga evangelisations- 
och diakoniuppdrag genom ekonomiskt bidrag och utsända medarbetare.  

Ulf Ekängen arbetar i Dodoma stift där han är känd som 
”Mwalimu Ulf”. Det betyder lärare. Han undervisar kyrkoledare, 
lärare, förskollärare och barngruppsledare. Ämnen som 
behandlas är barns rättigheter, våld mot barn, föräldraskap 
och bibelstudium. Ulf har bott och arbetat i Tanzania i över 20 
år och har en stor familj med flertalet fostersöner. Han har ett 
särskilt hjärta för barn med funktionsnedsättningar och har 
möjliggjort det för många barn att få utbildning och arbete. Han 
har också god kontakt med en massajby, Tanzanias 
urbefolkning, på steppen i Dodoma-området.  

BIALs andra Tanzania-missionär heter Nora Sandahl. Hon, 
hennes man Hannes och deras tre barn Ingrid, Klara och 
Alfred har just flyttat till Iringa stift. Nora har skrivit en hälsning:  

"Vi ska flytta till stan! I juni avslutar vi vårt 3-åriga kontrakt i 
Makete stift och det är nu bestämt att vi börjar på ett nytt 
kontrakt i Iringa stift. Våra två äldsta barn ska börja i 
internationell skola och därför flyttar vi nu från landet till 



 

 

staden. Det är fortfarande inte klart vilka våra arbetsuppgifter kommer att bli men 
troligtvis kommer jag, Nora, arbeta med att utveckla barnperspektivet inom kyrkans 
arbete på halvtid och på den andra halvan arbeta som helt vanlig sjuksköterska på 
den lutherska kyrkans sjukhus utanför Iringa. Hannes kommer antagligen arbeta med 
den diakonala verksamheten i stiftet med fokus på utsatta barn och familjer. Att flytta 
från landet till staden kommer att bli en omställning för oss. Var ska vi göra av våra 
får och vår ko? De böljande kullarna och de rogivande vyerna tillsammans med våra 
vänner och kollegor kommer att fattas oss men pulsen i stan, det internationella 
sammanhanget och de nya arbetsuppgifterna kommer att bli spännande! Följ oss 
vett ja!" 

BIAL vill: 
o stärka det kristna missionsarbetet för barn 
o ge barn ökad kunskap om mission 
o låta barn lära sig om barn i olika länder och därmed verka för kristen 

samhörighet 
o 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 
o verka för en bättre värld för barn. 

Läs mer om BIAL och vilka projekt som stöds på www.bial.efs.nu 

 
SoulMate-månaden november – så här går det till! 

I insamlingen i SoulMate kan ni samla in pengar till BIAL (Barn i alla länder) som är 
EFS och Salts insamlingsprojekt för barn. Insamlingssatsningen SoulMate innebär 
alltså att projektet fokuserar på Tanzania, men att de pengar som samlas in i Soul 
Children-kören fördelas mellan samtliga BIAL-projekt. BIALs bidrag till ELCT går till 
lönen för Ulf Ekängen och Nora Sandahl och till kyrkans missionsarbete såsom barns 
rättigheter, barnledarutbildning och socialt arbete. 

Ge till BIAL: EFS bankgiro 900-9903, märk med ”BIAL, SoulMate”.  
Swish-nummer 123 421 68 91, märk med ”SoulMate”. 
 

SoulMate Tanzania-paketet  

Inför insamlingsmånaden får du som körledare tillgång till material för att visualisera 
SoulMate Tanzania genom videos, sång på kiswahili, insamlingsaffisch med mera. 
Material finns att ladda ner på bial.efs.nu/ 
ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children 

  
  We are the Soul Children,  
         we are a family! 


