
 
 

Skapad till att skapa  
INSAMLINGSPROJEKT 2021 
 

Tillsammans för andra! 
Soul Mate betyder själsfrände och är Soul Children-familjens insamling under november 
månad till barn och ungdomar i andra länder som lever i utsatthet på olika sätt. Vi hör ihop i 
världen! Med det vi har; talanger, idéer och kreativitet kan vi skapa något bra och 
meningsfullt för andra! Det ger också oss själva mycket glädje och mod! Det är så vi är 
skapade – för varandra. 
 

“Vi är skapade till att skapa” 
Oskar Arleon är känd från SVT:s 
barnprogram Kokobäng där han är både 
manusförfattare, producent, kompositör 
och skådespelare.  
Han har hållit på med underhållning så 
länge han kan minnas. Oskar är en typisk 
kreativ person, något som han ofta får 
höra. Men han själv tror att alla är 
kreativa. 

– Vi är skapade av den stora skaparen 
allihop, så jag tror vi är skapade till att 
skapa. Man måste bara hitta sin grej, alla 
har något. 

Oskar är uppväxt i en kristen familj men tog sitt eget beslut om att bli kristen när han var i 
17-årsåldern. Och sin kristna tro bär honom i allt han gör. 

– Jag sätter mitt hopp om dagarna till Gud. I allt jag gör kan jag känna hopp, att någon finns 
och är med mig i det jag gör. Livet fylls med mening, och även om det händer något dåligt är 
hoppet alltid där. 

För Oskar handlar livet, det kristna livet, om att få vara en del i en större bild, en bild som är 
större än varje enskild människa. 

Av: Linda Gustafsson, Svenska kyrkan, Helsingborg 



Vart går pengarna i Soul Mate? 
I Soul Mate samlar körerna in pengar till EFS och Salts egen missionssatsning för barn; Bial, 
Barn i alla länder. Bial vill att barn ska få höra talas om Jesus och få sina rättigheter enligt 
FN:s barnkonvention tillgodosedda. Var med och samla in pengar till Bial, eller välj något 
annat ändamål som passar ert sammanhang.  

Enligt barnkonventionen artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Barn ska ha 
lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- 
och fritidsverksamhet.  

Fritids för barn i Rama, Etiopien 
Rama ligger i Tigray-regionen i Etiopien som just nu är drabbat av väpnad konflikt. Här lever 
barn i otrygga förhållanden och många har inte tillgång till skola, eller mat för dagen. Där har 
kyrkan startat ett fritids där barn mellan 7 och 14 år samlas efter skolan för lunch, läxläsning, 
lek och gemenskap. 

Lunch för ett barn en vecka kostar ca 50 kr. Hur många luncher kan vi samla in till?  

Hope for Children in Ethiopia (HCE) 
HCE hjälper ungdomar i Addis Abeba som lever på gatan och riskerar att hamna i mycket 
utsatta situationer, såsom i arbete som är skadliga för dem. På HCE får de gå i skolan och 
lära sig kreativa yrken som är efterfrågade i landet såsom frisör och skräddare så att de kan 
få jobb som vuxna. HCE har kontakt med familjer som lever i fattigdom och de kan få pengar 
till sina barns skolgång och det möjliggör för familjerna att ha barnen kvar i familjen istället 
för att de hamnar på barnhem. HCE:s egna skolor uppmuntrar till skapande och vill se till 
hela barnets utveckling. 

50 kr räcker till skolböcker för ett barn ett helt år. 

Läs mer om dessa projekt och fler som stöttas av Bial på bial.efs.nu 
 

Skapa för Soul Mate! 
Det vi har; våra talanger, kreativitet och materiellt, kan vi använda för att skapa något gott, 
och ett nytt hopp för andra. Soul Mate-månaden är en möjlighet för kören att arbeta för 
något tillsammans för andra.  

• Skapa en välgörenhetskonsert: kort eller längre ex i samband med en övningskväll, 
biljettpriset går till Soul Mate! Sälj popcorn eller något annat gott.  

• Skapa försäljning: baka något gott, gör egna ljuslyktor med återvunna och 
dekorerade glasburkar, skapa fågelfröbollar eller något annat som barnen är sugna 
på att göra och sälj i samband med er övning eller konsert, eller fråga om lov att stå 
på lämplig plats i samhället. 

• Skapa en utställning: sätter upp bilderna från bildspelet, leta reda på information om 
olika länder och barns rättigheter och prata om dessa frågor. Tips finns på bial.efs.nu 

 

 

 



Ge till Bial i SoulMate 
 
EFS Bankgiro: 900-9903, märk med Bial, Soul Mate 
Swish: 123 421 68 91, märk med Soul Mate 
 

Materialet hittar du på bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children  

 

 

 

 

 

We are the Soul Children, 

we are a family!  


