
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 barnkonvention e!erlevs. Genom kreativa insamlingar och glada givare kan BIAL finnas 
med och bidra till de projekt som EFS systerkyrkor och samarbetspartners driver. Det handlar om utbildning 

för barn och unga och även för de som möter barn, om sjukvård och diakonalt arbete. 
Alla barn i alla länder ska veta att de har något och någon att hoppas på! Tack att ni är med och verkar för det 

på olika sätt! Det är fantastiskt att insamlingen till BIAL ser ut att nå målet med god marginal även i år. 

Sommaren 2014 innebar ett härligt Patrullriks för scouter från hela Sverige som samlades i Gärdsmark, 
Västerbotten. Som traditionen bjuder på P-riks anordnades en marknad till förmån för BIAL som scouterna 

förberett innan lägret. Det såldes mat från olika delar av landet, spa-behandlingar, trix och konster, 
tivoliäventyr med mera. Hela 225 000 kr kom in!

God jul Barn i alla länder-vänner!

I SKATTEN — på äventyr med Gud inleddes 
ett Indien-år HT-14. I söndagsskolan och 
andra barngrupper får barnen lära om och 
av barn i Indien. 

LÄGERELD I GÄRDSMARK SURSTRÖMMING SANNAS NAGELSALONG

JULBREV FRÅN BIAL



Barnens konferens på årskonferensen i 
Hässleholm gästades av våra BIAL-missionärer Ulf och 

Viktoria. De var med på en talkshow för barnen och fick då 

berätta om sina uppdrag i Etiopien och Tanzania. Viktoria 
träffade 12-14-åringarna och undervisade om FN:s 

barnkonvention och vilka rättigheter de har som barn. De 

klurade tillsammans kring vad som är behov och vad som 

är önskemål, behövs wifi överallt, eller är det egentligen 

bara ett önskemål? Elever från Glimåkra folkhögskola som 

varit volontärer i Tanzania ordnade med Ulf en händelserik 

”fantasiresa” till Tanzania för barnen med lek, sång och 

berättelse! 

Från familjen Polbacks blogg
polbackiafrika.efs.nu

Den 31 oktober höll jag i en diakonikonferens och 

utbildningsdag för sti"ets diakonarbetare och ledande 

präster från sti"ets olika regioner. Regionerna 
rapporterade om sina diakonala insatser. Vi diskuterade 

mycket med varandra och  delade både  glädjeämnen och 

svårigheter. Min undervisning den här dagen byggde på två 

grundteman:

-Jesus den stora diakonen och diakoni i den första kyrkan.

-Socialt arbete kontra diakoni

Det blev en lyckad dag och diakoniarbetarna och 

prästerna var tacksamma och sa att det hade lärt sig 

mycket och att de nu ville ge vidare kunskapen till 

församlingarna i deras regioner.

– En del avlägsna församlingar vet inte ens vad diakoni är. 

Men idag har vi börjat få redskap till att föra kunskapen 

vidare till dem, sa en av diakonarbetarna.

Vi avslutade dagen med att vi bad för varandra och de 

utmaningar som de alla står inför.

Maria

Från familjen Nordéns blogg
familjennorden.wordpress.com

För andra året i rad fick vi för någon månad sedan 

uppdraget att leda årets Luciakör på svenska ambassaden 

i Addis. Självklart tackade vi ja! Vi har under åtta tillfällen 

övat in alla sånger och igår var det äntligen dags att under 

ambassadens Luciamottagning få sjunga på residenset.

Klockan 18.30 började ambassadens trädgård fyllas med 

svenskar, danskar, finskar, norskar och etiopier. 

Ambassadör, Jan Sadek, började tillställningen kl 19.15 

med att hålla ett kort tal inne på residenset. Under tiden 
stod alla barn (i åldrarna 3-17 år) uppställda utomhus, 

redo att börja sjunga. På en given signal satte Jonas igång 

Natten går tunga fjät och vi fick snart både höra och se de 

40 barnen inne i den fullpackade lokalen.

Jag fick även i år vara dirigent till detta fantastiska gäng. 

När de stod på plats och började på den andra låten, Goder 

a!on, var det svårt för mig att hålla tårarna tillbaka. Så 

mycket glädje och stolthet som lyste ur barnen och 

ungdomarnas ögon! Tacksamhet är det enda ordet för det 

tillfället! Tacksamhet över att vi fått vara med och leda 
kören även i år, tacksamhet över att få finnas i ett 

sammanhang med så mycket kärlek och tacksamhet över 

att vi och våra barn fick uppleva detta.

E"er själva Luciatåget välkomnades vi på mingel i 

trädgården. Kypare kom förbi med köttbullar, Jansons 

frestelse, pepparkakor, glögg och lussekatter. Vi njöt!

En fin Lucia önskar vi er alla!

Viktoria

Våra BIAL-missionärer

Julst järna i  Et iopien

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 
Jesaja 9:6

Varma hälsningar från BIAL-inspiratör Sofia Svensson och BIAL-gruppen!
www.bial.efs.nu, sofia.svensson@efs.nu, 073-8284540
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