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BIAL

 F
ör flera barn i våra Bial-
länder är fred (salam) ett 
hälsningsord. Vi får allvar-
liga rapporter om krig och 

oroligheter i Ukraina, Syrien och 
Nigeria, där inte minst barnen är 
hårt utsatta. Där önskar jag verk-
ligen att hälsningen om fred ska 
sudda ut fiendskap. Och även där 
vi inte har krig är fredsbudskapet 
aktuellt. 

Barnen är vår samtid och fram-
tid, de har rätt till en trygg upp-
växt. Kyrkomötet 2012 beslutade 
att alla beslut i Svenska kyrkan på 
församlings-, stifts- och nationell 
nivå måste föregås av en barnkon-
sekvensanalys. I FN:s högkvarter 
finns lobbyister från Rädda Barnen 
som bevakar barnrättsfrågorna. 

Jag är glad över Bials syften och 
mål, över alla som arbetar för att 
uppfylla dem på olika sätt. Tänk 
vilket fantastiskt insamlingsresul-
tat vi nådde 2013, över 2 023 000 
kronor. Tack för ert engagemang! 
Nu är vi igång för 2014 års in-
samling med Jesus fredsfursten i 
spetsen!

 
SOFIA SVENSSON 

sofia.svensson@efs.nu  
076–019 24 62

Du kan stödja Barn i alla länder via bg 900–9903. 
Skriv ”Bial” i meddelande rutan. Tack för din gåva!

Lär känna Bial-Maria
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Fred!

Under januari och februari  
har ni samlat in 

250 825 kronor 
till Bial!

Målet för hela året är 1,6 miljon. 

Sara Johansson, 20 år, från Bergsviken 
är ny medlem som Norrbottens represen-
tant i Bial-gruppen. 
 Gruppen, som består av en represen-
tant från varje distrikt samt Salts riks-
styrelse kan ge tips om hur ni kan arbeta 
med Bial i era sammanhang. 
 Platsen är ledig för Mittnorrland och 
Sydöst, så hör gärna av dig till Sofia med 
förslag på representant. Mer info om 
gruppen finns på www. bial. efs. nu

Ny medlem i  
Bial-gruppen

Var med och be för  
de projekt som Bial stöttar:

• Sat-7 Kids som når barn i samhällen 
drabbade av krig och våld med ett 
fredsbudskap.

• Barn i Sverige som utsätts för över-
grepp av olika slag i hemmet, i sko-
lan och på fritiden.

Var kommer du ifrån?
– Jag kommer ifrån Växjö i Småland.
Vilka består din familj av?
– Vi är fem personer i min familj; Min 

man Henrik, jag, våra tre barn Johannes, 
9, Hanna, snart 6 och Ellinor, 2,5 år.

Hur bor ni i Tanzania?
– Vi har flyttat till staden Mwanza i 

Tanzania. Det är en stor stad med över 
en miljon människor. I vår trädgård kan 
vi plocka apelsiner, mango, avokado 
med mera, men det gäller att vara snab-
bare än aporna som också trivs i träden 
och gärna pallar frukt.

Vad har du för intressen?
– Jag älskar att dansa, sjunga och 

spela teater.

Vad ska du arbeta med i Tanzania?
– Jag ska försöka att tillsammans 

med kyrkan här göra det bättre för barn 
som har det svårt.

Vad gjorde du innan du blev EFS/Bi-
al-missionär?

– Jag arbetade som diakon i Växjö.
Varför ville du arbeta som missionär?
– Jag tycker det är så roligt att vara 

med olika slags människor och att upp-
täcka andra delar av världen. Mitt hjärta 
klappar extra just för barn och Afrika.

Har du något favoritbibelord?
– Romarbrevet 8:38–39, Guds kärlek 

är vår fasta punkt i livet.
På Bials hemsida kan ni även läsa en 

intervju med Bial-Vickan.

Familjen Polback flyttade till staden Mwanza i Tanzania i december 2013. Maria Polback är vår nya Bial-missionär.

I december 2013 flyttade Maria Polback med sin fa-
milj till Tanzania för att påbörja ett diakonalt arbete 
för utsatta barn. Hon är vår nya Bial-missionär!


