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BIAL

Till och med mars har ni samlat in 
388 994 kronor till Bial!

Målet för hela året är 1,8 miljoner.

Resultatet är mindre än vad som  
rapporterades i marsnumret. Detta på 

grund av en felregistrerad gåva.

Jag bär hopp i 
mitt hjärta! När 
det knoppas och 
blomstrar som 
det gör om vå-
ren, får jag nytt 
hopp. Hopp från 
Jesus som kom 
för att vi ska ha 
liv, och liv i över-
flöd (Joh 10:10), 
den stund vi 
får på jorden och in i evigheten. Jag får 
nytt hopp om fred och medmänsklighet 
när jag ser en video med 10-åriga Myriam 
som intervjuas av en programledare på 
tevestationen Sat-7 Kids. Myriam är en 
kristen irakisk flykting som är fast besluten 
vid att Gud älskar alla människor. Hon får 
frågan om hon tror att Gud även älskar 
de som drev henne ut från sitt hem, och 
hon svarar att Gud älskar även dem, men 
han älskar inte den onde. Hon vill dem 
heller inget ont utan förlåter dem, dock 
undrar Myriam hur de kunde göra så som 
de gjorde. Jag förundras över den flickans 
hjärta. Bara ljus övervinner mörker, kärlek 
driver ut hat. (Du hittar videon genom att 
söka på Youtube efter Sat-7 Myriams story 
and song)

Ett populärt sätt att njuta av vår och liv 
är att äta glass, testa att göra egen glass 
enligt recept direkt från Addis Abeba! Jag 
hoppas vi ses i ett björkgrönt Umeå på års-
konferensen!

SOFIA SVENSSON

Hemma hos BIAL-missionären Viktorias familj i Addis 
Abeba, Etiopien är det uppskattat att få göra egen glass! 
Här är deras bästa recept.

Världsgod hemma-
gjord glass 

Hälsning från Haki
Hej! Nu har jag varit på resa 
i Malawi tillsammans med 
Annika Ovander. På bilden ser 
ni mig tillsammans med ett 
par barn från söndagsskolan 
i Lilongwe. Vi träffade också 
en scoutgrupp där. På nästa 
BIAL-sida kommer ni att få 
läsa mer om mitt Malawi-
besök och om vänscouter i 
Lilongwe och Svensköp!

Du behöver:
100 gram valfri choklad/polkagrisar/turkisk

peppar
4 äggulor
1dl socker
3 dl vispgrädde 
1 msk ljus sirap
1 tsk vaniljsocker

Gör så här: Vispa äggulor och socker pösigt och

vitt. Tillsätt sirap och vaniljsocker. Vispa gräd-

den (inte för hårt) och rör ner i smeten. Rör ner

valfri smak (choklad, mint, lakrits). Smaka av

smeten och tillsätt eventuellt mer smak.

Häll sedan ner smeten i en plastlåda och

sätt på ett lock. Låt stå i 4–6 timmar i frysen.

Ingen omrörning behövs. Beroende på hur hårt

grädden vispats så kan glassen behöva tina en

stund innan servering.

Glad vår!

BILD: ANNIKA OVANDER
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