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BARN I MALAW
ÅRETS INTERNATIONELLA MISSIONSPROJEKT
Under läsåret 2016–2017 kommer vi i SKATTEN att få bekanta oss med 
det afrikanska landet Malawi och den evangelisk-lutherska kyrkan 

där (ELCM). Tillsammans med barnen får vi genom olika 
aktiviteter lära oss mer om hur det kan vara att leva som 
barn i Malawi och om mission. Nära hälften av Malawis 
befolkning är under 15 år. Det är ett tätbefolkat land som 
för ett par år sedan drabbades av översvämningar, och den 
senaste tiden ställts inför uteblivet regn och brist på mat. 
ELCM ser det som ett viktigt missionsuppdrag att betjäna 
fattiga och utsatta i landet, och är också kända i landet just för 
sitt diakonala arbete. 

En ung och snabbt växande kyrka
ELCM inledde sitt missionsarbete i Malawi år 1982 och är i 
ständigt växande. Huvuddelen av de ca 120 000 medlemmarna 

Kyrkans diakonala uppdrag
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Missionsuppdraget 

Så här stöttar ni missionsprojektet

SKATTEN 

Söndagsskolans gåvor 

kan sättas in på EFS 

bankgiro 900-9903. Märk 

talongen med ”BIAL”. 

Självklart är det möjligt 

att även stödja andra 

missionsprojekt, om ni 

hellre skulle vilja det.
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TIO SKÄL ATT TALA MISSION 
VARFÖR SKA VI ARBETA MED INTERNATIONELL 
MISSION I VÅRA BARNGRUPPER? 

Mission handlar om både kroppsliga och själsliga behov och att få lära 

känna Jesus. Utan rangordning anges här tio skäl som ni som ledare kan 

använda som ett samtalsunderlag i fråga om varför och hur vi som kyrka 

kan synliggöra och leva i missionsuppdraget. 

1. Kristen livsstil

2. Mission och framtid

3. Missionskallelse 

4. Orättvist och rättvist

5. Barn behöver behövas på riktigt

något. 

6. Vi lever i en global värld
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7. Vi behöver lära av människorna i systerkyrkorna 

8. De onådda folken

9. Kärlek till våra systerkyrkor

10. Barnen kan engagera föräldrar och hela församlingen

Framtaget för BIAL av Inger Edén Jakobs-
son, reviderat av Sofia Svensson och Rakel 
Brandt
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HAKI
BIAL:S EGEN RESEDOCKA

Hon kom till i januari 2001. Då hade hennes ”mamma” Elisabeth 

nyligen kommit hem med sitt nyfödda barn från BB och sydde dockan. 

Haki fick sitt namn på sin första resa i Tanzania där hon träffade en 

söndagsskolegrupp som gav henne namnet Haki. 


