
”Låt barnen vara, och hindra dem inte 

från att komma hit till mig! Himmelriket 

tillhör sådana som de.”  – Jesus 



Bial –
Barn i alla länder 
vill att att barn ska få höra 
talas om Jesus och få sina rättigheter 
enligt FN:s barnkonvention
tillgodosedda.

Bial är barnens egen missionssatsning i 
EFS och Salt. Dockan på bilden heter Haki, 
Som betyder rättighet på swahili, och är Bials
egen resedocka. 



Eritrea

I Eritrea får barn som har hörselskador möjlighet 
att gå i skolan i två städer; Keren och huvudstaden 
Asmara. Bial ger pengar till grundskolorna i Gheleb
och Kuluku och till kyrkans program för tjejer som 
snart ska börja arbeta. 
Bild: dövskolan i Keren. 



Etiopien I Etiopien ger Bial pengar till ett fritids i Rama där barn får äta, leka och hjälp 
med läxor. Organisationen Hope for Children in Ethiopia hjälper barn och 

familjer som lever i fattigdom så de har råd med skola och annat stöd i livet. 
Bild: kyrkans fritidshem i Rama.



Somalia

Bial samlar in pengar till skolluncher till barn som bor på landsbygden 
i Somalia. Tack vare lunchen orkar de gå i skolan och kan hålla sig 
friska. Till byn kommer också läkare och sjuksköterskor som ger barn 
vitaminer och mediciner när de behöver det. 
Bild: skollunch i byn Bali Issa.



I Dodoma och Iringa får lärare i 
söndagsskola och förskola lära sig om 
barns rättigheter enligt 
barnkonventionen. 
De får gå på kurser för att bli bra ledare 
för barn. 
Bild: Beatrice undervisar en söndagsskola i Iringa. 

Tanzania



Marita Hasselberg bor i Kiabakari. Hon 
är barnsjuksköterska och arbetar på 

barnavårdscentralen och 
barnavdelningen på Bunda sjukhus. 

Bials missionärer i Tanzania

Nora Sandahl bor i Iringa och arbetar 
med söndagsskolledare. Hon är också 
sjuksköterska och arbetar med barn i 

familjer som lever i fattigdom.



De här ungdomarna är med i en ledarutbildning i kyrkan. De får vara med och göra så
att kyrkan blir bättre för barn och unga. Ungdomarna får också lära sig om miljö och 

hållbarhet, och utbilda byar i hur de kan klara översvämningar eller torka. 
Många barn och ungdomar i kyrkan i Malawi är scouter. Flera har varit på scoutlägret 

Patrullriks i Sverige.

Malawi



Bial har länge stöttat ett barnhem i Shahpur för barn som inte bor i sin familj på 
grund av fattigdom eller att föräldrarna dött. De som bor där nu är tonåringar 
och de får ett tryggt, kristet hem och möjlighet att gå i skolan. Kyrkan försöker 

hitta familjer till barn istället för att de ska bo på barnhem.

Indien



SAT-7 KIDS är en kristen tevekanal med barnprogram som bland annat 
barn på flykt kan titta på för att fortsätta kunna gå i skolan. 

SAT-7 ACADEMY är för större barn som till exempel får lära sig om sina 
rättigheter  i tävlingsprogrammet ”Puzzel” på bilden. 

Mellanöstern och Nordafrika



SKATTEN 
– på äventyr 

med Gud
Skatten är Salts material för 

söndagsskola och andra barngrupper. 
Barn i Sverige får upptäcka Bibelns 
berättelser och lära känna Jesus. 

Ofta samlas kollekt in till Bial.



TACK
för din gåva 
till Bial! 
EFS Bankgiro 900-9903, 
märk "Gåva till BIAL"
Swish: 123 421 68 91


