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Månadens projekt
Översättningen av Barnbibeln är snart klar på 
följande språk: amhariska, arabiska, somaliska 
och swahili. Stöd översättningen och tryck-
ningen med din gåva till månadens projekt!

Kaisa Franzén

IBf
Årets Ängelns Julgran
12.000 Barnbiblar till fångarnas barn

Jaroslavl är en inte okänd stad i Sverige. Det är en gammal vikingastad i 
Ryssland vid den mäktiga floden Volga, 25 mil från Moskva. Men vem känner 
inte till stadens ishockeylag Lokomotiv och tragedin för två år sedan då hela 
laget omkom i en flygkrasch i Jaroslavl, däribland en svensk målvakt.

En onsdag första veckan i december besökte volontärer fängelset i staden för 
att prata med papporna i fängelset och i slutet av december och i början av 
januari kom julklapparna till deras barn som ofta bor i någon ort långt borta. I 
Ryssland firar man jul den 7 januari.

Det här projektet har pågått i tio år och det är tusentals fångar och deras barn 
som varje år omfattas av programmet. Allt fler fångar ansluter sig och skriver 
julkort till sina familjer medan fängelsemissionen delar ut julklappar till deras 
barn. I paketet finns även IFBs Barnbibel.

Familjer till brottslingar vill ofta inte ha någon kontakt med dem, eftersom de har förorsakat mycket lidande och 
skam för familjen. Men det här projektet inger hopp och tänder ett ljus. Volontärerna har tillfälle att berätta om 
förlåtelse för både fångar och för deras familjer.

Genom gåvor till detta arbete kunde 12.000 barn få en Barnbibel. Denna bok översätts hela tiden till nya språk. Du 
kan gärna stödja översättningen genom ditt bidrag till vår Barnbibelnfond.

En intern skriver julkort till sitt barn


