
 
 

Skapad till att skapa  
INSAMLINGSMÅNAD 2022 

Tillsammans för andra! 
Soul Mate betyder själsfrände och är Soul Children-familjens insamlingskoncept för att låta 
tweens få höra om, lära av och engagera sig för unga i andra delar av världen. Vi hör ihop i 
som världsmedborgare med samma hem – jorden! Enligt den kristna tanken så hör vi också 
ihop som bröder och systrar i Guds stora familj i den världsvida kyrkan. Under november 
samlar vi i körerna in pengar som gör skillnad för barn och unga som inte har det lika bra 
materiellt ställt som vi i Sverige, och så blir vi del av Guds missionsuppdrag. 
 

Soul Mate-månaden november – så här går det till! 
November är Soul Children-familjens speciella Soul Mate-månad då körerna uppmuntras att 
lära sig om årets Soul Mate-tema och engageras i att samla in pengar.  

Barn i alla länder, Bial, är EFS och Salts missionssatsning för barn. Pengarna som kommer in 
går dit de bäst behövs, men i Soul Mate lyfter vi några av ändamålen utifrån temat. Läs mer 
nedan om insamlingens tema och till vilka projekt pengarna går.  

Var med och samla in pengar till missionen genom Bial, eller välj något annat ändamål som 
passar ert sammanhang.  

Ge till Bial:  
EFS bankgiro 900-9903, märk med ”Bial, Soul Mate”. 
Swish-nummer 123 421 68 91, märk med ”Soul Mate”. 
 

Soul Mate-paketet? 
Inför insamlingsmånaden får du som körledare tillgång till material via Bials hemsida utöver 
detta informationsdokument: 

• Bilder: att använda i era kanaler för att informera om Soul Mate-månaden. 

• Insamlingsfilm “Skapad till att skapa”: om vart pengarna går (som det står om i detta 
dokument) som rör barns rätt till lek, vila och fritid. Visa för kören och i samlingar där pengar 
samlas in. 

• Filmen “Gud gav oss händer” och PDF med manus: en gestaltning av hur vi kan visa på 
Guds kärlek med våra händer. 

• Aktivitetstips: för att skapa olika typer av insamlingar med kören i er församling. 

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

Kontaktperson: Sofia Svensson, Bial-inspiratör på Salt, sofia.svensson@efs.nu 



Tema – Skapad till att skapa 
I år fortsätter vi temat om att vi är skapade till att skapa. I årets Soul Mate lyfter vi alla barns 
rätt till lek, vila och fritid. 

Vi är skapade till Guds, den stora Skaparens, avbild – kreativa, med lek och fantasi! 
Skapande och lek är viktiga delar i barns lärande och välmående. Att skapa i olika former, 
däribland sång och musik, utvecklar hela barnets personlighet och identitet och är ett språk 
som vi använder oss av likväl som att tala, läsa och skriva.  

FN:s barnkonvention artikel 31: 

• Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn ska ha lämpliga och lika möjligheter till 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.  

Men, det finns saker som hindrar barn från detta. Pandemiåren har slagit hårt mot världens 
barn samtidigt som nöden i världen förvärrats på grund av naturkatastrofer, krig och 
konflikter i flera delar av världen. Nu flaggar UNICEF (FN:s barnfond) särskilt för att barnens 
mentala hälsa måste prioriteras. Skapande och lek är viktigt för barns lärande och 
välmående, och kan hjälpa barn att handskas med smärta och rädsla. 

Vart går pengarna i Soul Mate? 

Bial – Barn i alla länder, vill att barn ska få höra om Jesus och få sina rättigheter. Bial stöttar 
bland annat dessa verksamheter för att barn ska få lek, vila och en meningsfull fritid: 

Capni barncenter i Irak 
Capni är en av få kristna lokala organisationer som finns på 
plats i norra Irak. Framförallt arbetar de med att hjälpa 
internflyktingar. Capni barncenter i Irak stöttar barn och 
familjer som tvingats fly. Här får barnen en trygg plats där de 
kan bearbeta sina upplevelser, skapa och leka. 

Robena är ett av barnen som kommer till centret:  

– Jag gillar att komma hit, träffa vänner, idrotta och ha bild. 

Capnis barncenter har blivit en viktig plats för Robena. Här 
fokuserar man mycket på sport och kreativa aktiviteter – sådant som inte ingår i den vanliga 
skolundervisningen. I teamet ingår förutom lärare också en socionom som samtalar med 
barnen om det de varit med om och hur de mår. 

SAT-7 KIDS i Mellanöstern och Nordafrika 
Genom den kristna tv-stationen SAT-7 får arabisktalande barn som missat år av skolgång 
och fritidsaktiviteter se kreativa och lärorika program som skapar hopp för framtiden.  

Ett av de mest nystartade projekten som SAT-7 har heter ”Hope” (hopp) och riktar sig till 
syriska barn som flytt till Libanon. Eftersom de här barnen inte haft tillgång till vare sig skola 
eller andra fritidsaktiviteter tidigare har det tagit tid att bygga upp förtroendet för 
verksamheten och lärarna. Nu vittnar lärarna om hur barn som deltagit regelbundet i 
undervisningen och börjat lära sig läsa och skriva har mått mycket bättre. Om ett barn 
berättar de: 

– Den här flickan hade inget hopp, men nu kan hon skriva sitt namn. Hon har fått sin rätt till 
utbildning tillgodosedd och hon har fått ett sammanhang där hon får möta lärare och vänner 
varje dag.  



Hope for Children in Ethiopia (HCE) 
Inget barn ska behöva arbeta! Hope for Children in Ethiopia 
befriar barn från arbete, och ger dem möjlighet till skola, vila 
och en fritid som ger hopp. 

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. 

Läs mer om dessa projekt och fler som stöttas av Bial 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! 


