
     God jul alla BIAL vänner!  
 
Ännu ett år har gått och arbetet med BIAL har gått bra! Ni är enormt duktiga och 
engagerade och det strömmar in pengar till BIALs arbete. Tack för ert engagemang! 
 
I höstas fick vi ta emot Annika Ovander som varit BIAL-missionär i Malawi. Hon 
kommer att fortsätta arbeta på EFS rikskansli och vara en BIAL-ambassadör i 
Sverige. Bjud gärna in henne för en missionsdag och låt henne dela med sig av de 
fantastiska upplevelser hon har haft. Ni når henne på mailadressen: 
Annika.Ovander@efs.svenskakyrkan.se, eller genom att ringa till EFS riks på 018-16 
98 00.  
 
Till vår glädje har Liselott Olika, från Västerbotten, tackat ja till att bli ny BIAL-
missionär. Hon åker tillsammans med sin man Dawit till Nakamte, 33 mil väster om 
Addis Abeba, för att arbeta på en skola för döva och hörselskadade. Vi ser fram emot 
att få höra hur hon har det under vårterminen. Redan nu lägger vi ut en intervju med 
henne på Salts hemsida (www.salt.efs.nu), så att ni kan berätta för barngruppen om 
henne.  
 
Det finns en ny satsning som Britt-Sofi Forss får arbeta med i södra Tanzania. Ni 
kanske har läst i efs.nu att er barngrupp kan få ingå i ett vänutbyte med en liknande 
grupp i södra Tanzania. Ni bestämmer tillsammans hur länge utbytet skall vara samt 
hur det skall utföras. Man kan t ex skriva brev och rita teckningar till varandra. Om ni 
skulle vilja kan ni även åka och hälsa på er vängrupp och söka pengar till detta via 
SaltfondenMakro, se Salts hemsida för mer info. Är ni intresserade av ett sådant 
utbyte kan ni skicka ett mail till britt-sofie.forss@svenskakyrkan.se.  
 
Tillsammans med detta brev får er förening två nya BIAL-affischer. Sätt gärna upp 
dem i kyrkan! Ni får också en BIAL-folder där ni kan läsa mer om BIALs arbete. Vill 
ni ha fler foldrar eller affischer kan ni höra av er till Nanne Näslund (se slutet av 
brevet).  
 
Ni som har varit inne på BIALs hemsida den senaste tiden har säkert märkt att 
hemsidan har ”strandat”. Detta är högst tillfälligt. Till nästa årskonferens i Halmstad 
kommer vi att lansera BIALs nya hemsida. Tanken är att hemsidan ska vara ett 
hjälpmedel för er ledare där ni ska hitta inspiration till att arbeta med BIAL i er 
förening.   
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Mellan den 3-24 februari 2008 har BIAL sin insamlingsperiod. Då samlas det in extra 
pengar till BIALs arbete. För att er föreningen skall veta vad BIAL är och vad BIAL 
gör så kan ni ta hjälp av de kollekttal som kommer att läggas ut på Salts och EFS 
hemsida under januari. Skulle ni vilja berätta mer om något enskilt BIAL-projekt i 
samband med detta, kan ni på Salts hemsida se vilka projekt BIAL ger anslag till 
under 2008 och läsa mer detaljerat om projekten på www.efs.nu. Sätt gärna upp de 
affischer vi skickar med under insamlingsperioden.  
 
Har etnografikalådorna spelat ut sin roll? NEJ! Tvärtom, beställ gärna en 
etnografikalåda från Salt riks. Här finns typiska saker från länderna som BIAL 
stödjer. Bygg upp en värld för barnen och låt dem följa med på en resa till Etiopien 
eller något annat land. Det är härligt att låta alla sinnen få uppleva och i de flesta 
lådorna finns det både lukt-, syn- och hörselupplevelser att tillgå.  
 
Dockan Haki åker gärna till er barngrupp och berättar om sina upplevelser. 
Tillsammans med Haki skickas nu även ett antal bilder som hjälper till att berätta om 
hennes upplevelser i olika länder. Ring Martin Alexandersson på 018-16 98 46 eller 
maila honom på martin.alexandersson@efs.svenskakyrkan.se så skickar han en låda 
eller Haki till er.  
 
Tidningen efs.nu är en informationskanal för dig som ledare. Där finns det dels 
artiklar från BIALs missionärer och dels andra berättelser från våra missionsländer. 
BIAL-sidorna riktar sig speciellt till barngrupperna, och där finns det artiklar som 
kan ge er ledare mer information och berättelser att dela med barngruppen.  
 
På Salts hemsida finns det ett bildspel som berättar om BIALs arbete. Det visades på 
Jubileumskonferensen i Stockholm men det finns nu tillgängligt för alla som vill 
använda sig av det. Ni kan också visa det under insamlingsperioden! 
 
Under 2008 kommer Nanne Näslund, barn- och scoutkonsulent på Salt, att arbeta 
med BIAL. Detta för att jag, Viktoria, har förmånen att vara mammaledig. Om ni har 
frågor eller tankar kring BIAL, tveka inte att ringa till Nanne på 0660-159 88 eller 
0703-04 70 46 eller maila henne på nanne.naslund@efs.svenskakyrkan.se
 
Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År och Gud välsignelse i ert arbete med 
BIAL!  
 

Hälsningar från BIAL genom Viktoria Nordén 
Missionskonsulent på Salt – barn och unga i EFS 
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