
Vad är BIAL?
Barn i alla länder (BIAL) verkar för att barn ska få 

lära känna Jesus, bli delaktiga i kristen mission 
och att barns rättigheter enligt FN:s barn- 

konvention efterlevs.
BIAL är barnens egen missionssatsning 

inom EFS och Salt. Det innebär att insam-
lingen av pengar sker på barnens nivå 
och att de projekt och missionärer som 
stöds av BIAL syftar att hjälpa barn.

BIAL vill:
•  stärka det kristna missonsarbetet för 
barn.

•  ge barn ökad kunskap om mission.
•  låta barn lära sig om barn i olika länder 

och därmed verka för kristen samhörighet.
•  att alla barn ska ha möjlighet att gå i sko-

lan och få hjälp när de är sjuka eller far illa på 
annat sätt.

•  verka för en bättre värld för barn.

Ge en gåva
Vill du vara med och bidra till BIALs arbete får du gärna 
ge en en gåva. Din gåva behövs!

Du kan skänka pengar till BIAL genom att ...

... men det finns också fler sätt att ge pengar. 

Gå in på BIALs webbplats för att lära dig mer:

bial.efs.nu

Ge en engångsgåva
via EFS Bankgiro 900-9903. Märk betalningen med 
”Gåva till BIAL”. Eller via Swish (om du har en 
smartphone) Swisha till nummer: 123 421 68 91

6. Sat-7
Om vi får höra Bibelns berättelser på ett språk vi 
förstår är det lättare att förstå vem Jesus är. 
Tevestationen Sat-7 sänder kristna program i 
Mellanöstern och Nordafrika på farsi, turkiska och 
arabiska. Tevestationen har en barnkanal som 
heter Sat-7 KIDS där barn får höra om Jesus genom 
teveserier, musikvideor och undervisning.

7. skatten 
skatten – på äventyr med Gud är ett material för 
söndagsskola och andra barngrupper. Barnen får 
lära känna Jesus genom Bibelns berättelser, de 
har sin egen eftertankestund med Gud och 
genomför uppdrag tillsammans. Ledaren planerar 
samlingen via webben där en verktygslåda med 
kreativa aktiviteter finns.

Exempel på vad du bidrar 
till när du ger till BIAL:

BIAL är en del av: 

1. Tanzania
I Tanzania stödjer BIAL arbete för att FN:s 
barnkonvention ska efterlevas. HIV/aids 
är utbrett i landet och genom att stötta 
barnhem och kyrkans diakonala arbete 
hjälper BIAL till att ge hopp för Tanzani-
as barn. I Tanzania arbetar BIAL- 
missionärerna Ulf Ekängen, lärare och 
Maria Polback, diakon.

2. Indien
Till barnhemmet i Junnardeo kommer de 
minsta barnen som mist sina föräldrar av 
olika anledningar, ofta på grund av fattigdom. 
I Shahpur finns ett barn- och skolhem för barn 
från 5 år. Där lär sig barnen förutom skolämnen 
praktiska uppgifter som matlagning och städning. 
På barn- och skolhemmen som kyrkan i Madhya Pra-
desh driver blir barnen omhändertagna och får kristen
undervisning.  

Kolla in hemsidan www.bial.efs.nu! Där finns ledar-
material och mer information om projekten.

3. Eritrea
De dövas situation i Eritrea är, som på många andra
platser i världen, mycket svår. Dövskolorna i Keren och
Asmara är därför mycket viktiga. Där blir barn med
hörselskador sedda, förstådda och får vara delaktiga i
en gemenskap med andra barn i samma situation.

4. Malawi
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Malawi (ELCM) växer
och växer. De flesta medlemmarna bor på landsbygden
och lever under enkla förhållanden, och hälften av
dem är ungdomar. BIAL är med och bidrar till kyrkans
arbete med scouter, söndagsskola och unga kvinnor.

5. Etiopien
BIAL är med och ger stöd till föräldralösa och utsatta 
barn i Rama, i norra Etiopien. BIALs missionär Viktoria 
Nordén arbetar med utbildning av barn- och ungdoms-
ledare i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, som möter nya 
utmaningar i det moderna samhället. 
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