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Var med
och be för
världens barn
Första måndagen i
oktober är det den inter
nationella barndagen. Av
den anledningen utlyser
Kyrkornas Samråds
grupp för Barnkonven
tionen söndagen före en
nationell bönedag för
världens barn. Det finns
ett gudstjänstmaterial
framtaget dels för en
svenskkyrklig ordning,
dels för en lågkyrklig/
frikyrklig mötesform. En
central del i gudstjänsten
är en bönevandring som
utgår från centrala artiklar
i barnkonventionen. Till
artiklarna kan Bial-projek
ten kopplas och tas med
i bön. Materialet finns att
nå via Bials hemsida.

172 000 kr
till Bial
Ett besök på Patrullriks
marknad till förmån
för Bial ger prov på den
kreativitet som insam
lingen till Bial brukar locka
fram. Där kunde du dricka
»Hoppetossas (familje
byns) slaskgropssaft«, ta
en kameltur, skjuta chok
ladbollskatapult och få
dig en smarrig langos. Allt
för en slant till Bial – och
många slantar små denna
marknadseftermiddag
blev hela 172 000 kronor!
52
Budbäraren 8 2017.indd 52

Bial på Patrullriks

Tro, hopp
och en massa
kärlek

L

imbani från Lilongwe
i Malawi utbrister:
–Scouting är att ha
roligt med ett syfte.
Och glädje var verkligen
något han spred tillsammans
med Martha, Chimwemwe,
Davie och ledaren Howard
Maujo på Patrullriks i sommar. Med leken, dansen och
sången som redskap delade
de vad scouting i Malawi
kan vara på Bials dagsaktivitet för 10- till 14-åringarna.
Det blev många skratt och

vänskap uppstod. Lika lyckat
blev gruppens deltagande på
ungdomsfestivalen, där de
också bodde.
Det fanns en nyfikenhet
och ett intresse av att lära
känna varandra. Hur bygger
man lägerplats i Malawi?
Och insikter som »våra
lägerrop liknar ju varandra«
samt glädjen i »tänk att få
dela tron på Jesus!« blev till
möten som väckte tro, hopp
och kärlek. Limbani, Martha,
Chimwemwe, Davie och
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Hej Bialvänner!
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Limbani från
Malawi lär ut sina
lekar till de glada
scouterna.

Howard är ledare i en scoutkår i ELCM, evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi, som
sedan ett år tillbaka har ett
vänutbyte med Salt Scout
Svensköp. I den kåren, med
25 aktiva scouter, väcktes en
dröm om att bjuda hit scouter
från vänkåren i samband med
Patrullriks, och tack vare flera sponsorer kunde de, EFS
och Salt bjuda hit gruppen.
Nu är de många i Svensköp
som längtar efter att få besöka Malawi.
SEPTEMBER 2017
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Använd
aktiviteterna
från Malawi!
På bial.efs.nu finns
flera av de aktiviteter
från Malawi som lärdes
ut på Patrullriks till
gängliga för scouterna,
barngruppen och kören.

Jag älskar när människor
som annars inte skulle ha
mötts gör det.
Patrullriks
är en sådan
älskvärd mö
tesplats! Där
levs lägerlivet
helt nära varan
dra, mellan scouter i alla
åldrar som ses vart tredje
år på Patrullriks, ungdo
mar som just flyttat till
Sverige och unga scout
ledare som kommit från
EFS systerkyrka i Malawi
för ett vänutbyte. Där
fick vi mötas med Jesus
i centrum, ha kul och lära
av varandra, över de grän
ser som så ofta gör att vi
inte möts. Där hittade vi
vänner för livet och fick på
ett konkret sätt – genom
kramar, skratt, visad med
känsla och möten ansikte
mot ansikte – se det som
Bial vill verka för.
Sofia Svensson,
Bial-inspiratör
sofia.svensson@efs.nu
073-828 45 40

Gåvoresultat

BIAL
Mål 2017:
2 milj kr

Insamlat januari–
augusti: 1 071 865 kr
Preliminärt resultat
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