
Maria Utbult har skrivit lektionerna
på engelska och Amos Makiya har
översatt dem till swahili. Lektionerna är 

skrivna utifrån TV-programmen. 

Vid skrivandet har en stor del av Pingst 

Ungs söndagsskolmaterial, Leva Livet, 
använts som underlag. Även delar av 

Andreas Tärnvinds och Magnus Sterne-

gårds material ”Kompis - Talkshow” har 
använts vid skapandet av materialet. 

Materialet Rafiki Gereji kommer att 
finnas att köpa i Tanzania och Kenya 
från vt 2017. Det blir 52 halvtimmes 

TV-program på DVD, ca 80 sånger på 
CD och med sångbok med ackord och 
54 lektioner för barngrupper.

I Sverige finns mycket bra material att 
arbeta med i kyrkornas barngrupper. I 

Östafrika är detta en stor brist. 

Nu finns ett fräscht material skapat som 
är Jesus-centrerat där undervisning 
varvas med sånger, aktiviteter och lekar. 
Barnen får genom Rafiki Gereji veta att 
pappa Gud älskar var och en, att han 
har en plan för varje människas liv och 

att han vill vara deras bästa kompis. 

TV-programmen når miljontals barn 
och barngrupperna i kyrkorna når 
hundratusentals barn. 

Genom Rafiki-sparbössor och andra 
insamlingar önskar PIL (Pingsts 
litteraturmission) samla ihop pengar 

för att kunna trycka materialet och 
göra det möjligt för kyrkorna i Östafrika 
att använda detta. Denna satsning hål-

ler på februari - juli 2017. 

När ni samlar in pengar ger det möj-
ligheter till att östafrikanska barn kan 

få lära känna Gud, men det ger också 
svenska barn möjligheten att lära sig 
om givandets välsignelse. Låt gärna 

också barnen berätta om och göra en 
insamling bland de vuxna under en 
gudstjänst. 

Gud välsigne er alla! 

För frågor och mer information se
www.hmmkidztv.com. Du kan också 
maila till maria.rafikigereji@gmail.com

Insättning av pengar till  

Rafiki Gereji görs till  
Plusgiro PIL 151585-7
eller via 

Swish till 123 137 9999
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