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Månadens projekt
IFBs Barnbibel har tryckts i ca 9 miljoner exem-
plar på 46 olika språk. Enbart till "Ängelns Jul-
gran" -projektet har vi tryckt 44.600 ex. Du får 
gärna stödja översättningen av denna bok till nya 
språk genom ditt bidrag till Barnbibelfonden.

Kaisa Franzén
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En volontärs dag i projektet ”Ängelns Julgran”

I höstas tryckte vi 11.000 Barnbiblar till projektet "Ängelns Julgran". Projektet 
har pågått i tio år och det är tusentals fångar och deras barn som omfattas av 
programmet varje år. Aleksandr är frivillig medarbetare i staden Novosibirsk. 
Här delar han med sig av sina intryck.

"Jag började dagen med en bön, att Herren skulle vara med mig och att de jag mötte 
skulle vara förberedda. Jag hade ringt familjerna i förväg. En av familjerna bestod av 
fyraåriga Anna och hennes mor Marina. Vi fick ett varmt välkomnande. Pappan, som 
sitter i fängelse, bad att vi skulle överlämna en nalle till hans barn. Självklart uppfyll-
de vi hans önskan. Vi lade dessutom till en Barnbibel – en vacker bok som jag själv 
tycker om. Vi berättade för flickan vad Bibeln är för någonting och jag tror att när vi 
kommer nästa gång kommer jag att berätta mer om Bibeln för både flickan och hen-
nes mor och svara på deras frågor. Jag hoppas att den glädje och värme som vi mötte 
hos dem kan överföras till pappan. Vi har skickat en kalender med dotterns foto till 
honom och ett vykort där vi ritat av hennes lilla hand.

Samma dag besökte vi fyra familjer till, överlämnade julklappar till barnen och jul-
kort från deras föräldrar. I Novosibirsk har vi genomfört ”Ängelns julgran” i sex år. 
Två av familjerna har fått besök av oss redan tidigare och är glada varje gång vi be-

söker dem och överlämnar hälsningar från deras kära. Två andra barn som vi besökt för första gången har fått både 
julklappar och Barnbibel.

Detta är ett fantastiskt projekt där många familjer blir berörda av kärleken och Guds Ord. För många barn är det 
första gången de tar en Barnbibel i sina händer. Må Gud välsigna alla som bidrar till detta."


