
Under läsåret 2016-2017 har skattens missionsprojekt temat 
Barn i Malawi. Genom olika aktiviteter får vi i söndagsskolan lära 
oss oss mer om mission och om hur det kan vara att leva som 
barn i Malawi, ett land där nära hälften av befolkningen är under 
15 år. EFS och Salts missionsprojekt Barn i alla länder (BIAL) är 
med och stödjer den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi, ELCM. 
Kyrkan har ett starkt engagemang för fattiga och utsatta, med 
fokus på barn, unga och kvinnor. Däribland finns söndagsskolear-
bete, evangeliserande sång- och teatergrupper, hiv/aids-preven-
tion, scoutverksamhet och stärkande gruppverksamhet för tjejer. 

På våra skatten-samlingar samlar vi in pengar till BIAL. Därför 
vore det bra om barnen kan ha med sig en peng när de kom-
mer till samlingen och på så vis delta i givandet. Pengarna går till 
samtliga BIAL-projekt och fördelas där de bäst behövs, däribland 
till kyrkan i Malawi, men också till annat arbete med barns rät-
tigheter, barnhem, sjukvård och utbildning.

Läs mer om BIAL på www.bial.efs.nu. 
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