
Barn i alla 
länder, BIAL



BIAL (Barn i alla länder) – barnens 
egen missionssatsning

BIAL vill finnas 
med och verka för 

att barn ska få 
höra talas om 

Jesus.
BIAL vill också att 
barns rättigheter, 

enligt FN’s 
barnkonvention 

efterlevs.
Foto: Sofia Svensson



Ulf Ekängen, 
BIALs egna 

missionär, är 
lärare och 

arbetar för barns 
rättigheter enligt 

FN’s 
barnkonvention.

Foto: Annika Ovander



Maria är Bial-missionär i Mwanza, Tanzania. Där bor hon med sin 
man Henrik och deras barn Ellinor, Hanna och Johannes. Maria 

arbetar diakonalt för utsatta barn. Foto: familjens blogg



Familjen Nordén i Etiopien

Jonas, Viktoria, Ester och Samuel bor i Addis Ababa. Där arbetar 
Jonas och Viktoria med ledarutbildning och barnen går i skolan.

Foto: familjens blogg



Här följer några exempel på vad ni 
stödjer när ni ger pengar till BIAL!

Foto: Sofia Svensson

Foto: Sofia Svensson



SKATTEN – på äventyr med Gud
Salt ger ut ett material för söndagsskola och andra barngrupper i Sverige 

och Finland med fokus på bibelberättelsen och det kristna livet.  
www.skatten.nu 



WSG (Win Souls 
for God)/
Hope for 

Children, Etiopien
Genom WSGs arbete får 

fattiga barn gratis skolgång. 
Gatubarn får mat och hjälp 
till ett nytt liv genom något 

av WSGs hem. 

Se www.wsg-street.org

Foto: Sofia SvenssonFoto: Sofia Svensson



Dövskolor i Keren och Asmara, Eritrea
Många döva barn, som annars inte skulle fått lämplig skolgång, 

får genom dövskolorna chans till en utbildning.

Foto: Silva Svensson



Barnhem i 
Bulongwa, Tanzania

I Tanzania är det många barn som blivit föräldralösa på 
grund av aids, därför byggdes barnhemmet, som har 

plats för 30 barn, i Bulongwa.  
Foto: www.sol-sol.se



Utbildning 
för 

massajbarn
I massajbyn Chitego, 

Tanzania, finns en 
kristen församling. 

Den har sedan några år 
bedrivit en förskola. 

Ulf Ekängen finns med 
i arbetet för barn och 

lärares utbildning. 

Foto: Annika Ovander



Barn- och ungdomsarbete, Malawi
Den evangelisk-lutherska kyrkan är en ung kyrka med stort socialt 

arbete, scouter, söndagsskola och stöd till unga kvinnor.



Radiokanal för barn i Mellanöstern 
och Nordafrika

I en del av världen där kristna är i stark minoritet sänds kristna 
tv-program för barn. Genom musikprogram, liveshower, 

tecknade serier med mera får barn lära känna Guds kärlek för 
dem. www.sat7kids.com

Foto: www.sat7kids.com



Barnhem i Junnardeo och Shahpur, Indien
Föräldralösa barn tas omhand på barnhem som den Lutherska kyrkan 

i Madhya Pradesh driver. Barnen får gå i skolan och får även den 
omvårdnad de behöver.

Foto: Sofie Siverman



Barn- och mödravårdsprojekt, Indien
Gravida kvinnor kan få gratis kontroller, bra vård och medicin på sjukhuset i 
Junnardeo, Indien. På så vis kan skador undvikas på mamman och fostret.

Foto: Lennart Lidberg



Tack för 
ditt stöd 
till BIAL!
Gud välsigne dig!  

Foto: Marie GerdinFoto: Marie Gerdin



Hitta mer information på www.bial.efs.nu
BIALs inspiratör Sofia Svensson, sofia.svensson@efs.nu

www.bial.efs.nu
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