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Bial

Erik Johansson, EFS 
internationella 
missions sekreterare, 
besökte de båda 

skolorna i Keren och Asmara 
i våras. 

– De två dövskolorna är 
verkligen fantastiska, säger 
han. 

I Keren tyckte Erik Johans-
son att det var särskilt roligt 
att se flera av lärarna som 
själva gått på skolan och det 
engagemang de hade för att 
undervisa. 

– En av lärarna är son till 
två döva som möttes på sko-
lan när de var unga och gifte 
sig. Han har alltså tecken-

språk som sitt modersmål, 
men är själv hörande, så han 
kan förstås tigrinja och eng-
elska också, säger Erik. 

 I Asmara mötte han även 
den lilla teckenspråksförsam-
lingen. Det är främst vuxna 
som gått på dövskola och 
sedan kommit tillsammans 
för att fira gudstjänst. 

– Det var en fantastisk 
upplevelse att få vara med på 
teckenspråksgudstjänsten. 
De samlas i en mindre sal i 
S:t Georgeskyrkan parallellt 
med den internationella 
gudstjänsten i stora kyrksa-
len. Jag som hörande tyckte 
först att det var lite störande 

Bial stöttar dövskolor
med den ljudliga lovsången 
ifrån rummet intill, men jag 
insåg snabbt att för de döva 
var det inget störningsmoment 
alls, eftersom de inte hör det.

Nu får vi hoppas att Eritrea 
ska påverkas av den fredspro-
cess som inletts med Etiopien. 
Då skulle det plötsligt kunna 
bli möjligt att ha en tätare 
kontakt med skolorna och 
både elever och personal. Det 
är något att be för!

I Eritrea ger Bial bidrag till två skolor för 
barn som är döva eller har hörsel skador.
Text Sofia Svensson  Bild Erik Johansson

UR FN:S BARN KONVENTION
Artikel 23: Ett barn med 

funktions nedsättning har rätt 
till ett fullvärdigt och anstän
digt liv och hjälp att delta i 
samhället på lika villkor.

Artikel 28: Varje barn har rätt 
till utbildning. Grundskolan 
ska vara gratis.
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Insamlings-
 resultat

Bial

Inom Bial så pratar 
vi om att vi har sys-
kon i andra länder. 
Bilden av att det är 
syskon vi delar tro 
och samarbetar med 
är väldigt smart. Syskon kan 
vara både lika och olika varan-
dra. Där finns kärlek, samtidigt 
som man kan tycka olika om 
saker. Det går inte att välja bort 
syskon och begära från sina för-
äldrar att enbart bry sig om mig. 
Tillsammans med våra syster-
kyrkor så är vi kallade till Jesus 
och ut i missionsuppdraget. Vi 
hör ihop och delar både glädje 
och sorg med varandra!

Sofia Svensson, Bial-inspiratör  
sofia.svensson@efs.nu  
073–828  45  40

Insamlat  
jan–aug: 

1 124 809 kr

Mål 2018: 
1,7 milj kr

Hej, Bial-vänner! Konfirmander 
sprang för Bial
För andra året i rad ge-
nomförde ungdomar på 
Solviks konfirmandläger i 
Västerbotten ett missions-
lopp. Deltagarna fixade 
sponsorer som satsade en 
summa pengar per varv de 
sprang på en viss tid. 

När alla varv och pengar 
var insprungna var cirka 
35 000 kr insamlat till Bial. 

Även konfirman-
der i Åsljunga, 
Skåne, sprang 
missionslopp 
och samla-
de in cirka 
47 000 kr till 
EFS missions-
arbete. Bra jobbat!




