
                                                                                                                      
                                                                                                                                 
 

  
STIFTELSEN 

 
SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006. 
 
 
INLEDNING. 
 
SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN är en allkristen hjälporganisation, vars syfte är att 
hjälpa de fattigaste och mest nödställda på vår jord, med huvudinriktning på Filippinerna och 
i Ukraina. 
 
Verksamheten finansieras helt av frivilliga gåvor från allmänheten. 
 
 
 
LEDNING. 
 
Under 2006 har Skandinaviska Barnmissionen letts av en styrelse som har bestått av följande 
personer: 
 
Mogens Larsen, Köpenhamn – ordförande  
Bo Wallenberg, Löddeköpinge – ledamot 
Lennart Pedersen, Loftahammar – ledamot   
Anders Ljung, Skurup – Ledamot 
Nils Erik Claesson, Malmö – Ledamot  (invald 2006-09-11)  
Skandinaviska Barnmissionens revisor har varit auktoriserade revisorn Staffan Persson, SET 
Revisionsbyrå AB, Malmö. 
 
 
 
VERKSAMHET. 
 
 
Arbetet på Filippinerna. 
 
Missionsledare på Filippinerna är Thord Dahl. Thord och hans fru Birgitta har stor erfarenhet 
av mission efter sin tid som Missionärer genom PMU (11) år i Bangladesh. Thord o Birgitta 
har under sin tid hos oss utvecklat vårt missionsarbete på Filippinerna och gjort 
genomlysningar av hela vårt arbete. Mycket av dessa förändringar som påbörjades 2005 hade 
sitt genomslag 2006. Vi har sett en tydlig utveckling mot ett mer utåtvänt arbete. Vi har också 
under 2006 jobbat mycket med katastrofarbete. Något som också stärkts 2006  är vårt 
samarbete med lokala kyrkor och myndigheter. Birgitta har drabbats av Dengue feber i två 
omgångar och varit mycket sjuk. I slutet på året var hon tillbaka med full kraft.          
 



Leto Christian Center är hjärtat i organisationen på Filippinerna. Här finns huvudkontoret 
med Missionsledarens kontor,Social Service Department och Community Based Program. På 
dessa båda avdelningar arbetar våra socialarbetare. De har en uppsökande verksamhet. De 
finner de barn som behöver hjälp. De har kontakt med barn och föräldrar, hjälper barnen med 
läkarvård. Bedriver undervisning för mammorna. Sköter myndighetskontakter, tar hand om 
sponsorsbarnen som får hjälp med skoluniform och böcker, sköter självhjälpsprojekten, osv. 
Vår granne har byggt en skyskrapa vägg i vägg med oss 2006. Detta har gjort att vårt hus höll 
på att ramla ner i den 40 meter djupa grop de grävt och vi fick skador på huset. Under året har 
vi evakuerat både barn och personal i olika omgångar. Nu är bygget klart och allt är ok. 
 
Operation Love är de som är ute på gatorna och tar hand om gatubarnen. Ger dem mat, 
sjunger och berättar bibelberättelser för dem. Under året har verksamheterna på Operation 
Love utökats och är idag en betydande del av Skandinaviska Barnmissionens uppsökande 
verksamhet. 
På bottenvåningen är undernäringskliniken. Där tar man emot svårt undernärda barn. Dessa 
får stanna här ca. 3 månader och äta upp sig. Mödrarna får undervisning i näringslära.  
På tredje våningen finns det som tidigare var Rose of Sharon 2, men som idag fungerar som 
volontärbostäder. Under 2006 har antalet volontärer från Norden, som arbetat på missionen 
ökat. Rose of Sharon programmet är inte nedlagt utan arbetar mer med preventivt arbete.     
    
 
Shining Light Center. I dag används centret av Operation Love och deras uppsökande 
verksamhet till att bl.a. att ge mat till fattiga barn 5 dagar i veckan. Skolgång är gratis på 
Filippinerna men man är ca 90 barn i varje klass och det finns bara en lärare. Det finns därför 
stora behov av läxläsningshjälp och stödundervisning. Shining Light Center erbjuder idag 
detta till de barn som finns i vårt närområde. Vi har också utbildningsprogram i mödravård 
och näringslära till fattiga mödrar 5 dagar i veckan. Centret används också som lägergård för 
de barn som Skandinaviska Barnmissionen tar hand om i vårt dagliga arbete. Vår kyrka har 
också retreater på Shining Light. Under 2006 har vi tagit in ca 60 elever.  
  
Molfrid Center är centret i Payatas ”Smokey Vally”, den stora soptippen i Manila. Här finns 
förskola, grundskola, syskola, tandläkarklinik och matprogram för behövande barn. Här finns 
också sponsorsbarn. Byggnationen av en yrkesskola har dragit ut på tiden.Vårt hyreskontrakt 
på tomten skulle gå ut inom de närmaste åren och detta gjorde att vi stoppade planerna på 
nybyggnation tills vi löst tomtfrågan. Det har varit massor av turer fram och tillbaka i detta 
ärende och det har tagit mycket av missionsledarens tid. Vi har muntliga löften om 
förlängning av kontrakt men väntar på skriftliga. Vår förhoppning är att detta löser sig under 
2007.  
 
Katastrofer 
I februari drabbades södra delen av ön Leyte av ett enormt jordskred som dränkte nästan en 
hel by. Vi var snabbt på plats men kunde konstatera att många kommit för att hjälpa till. I 
normala fall finns det massor av hemlösa människor som behöver hjälp. Nu hade de flesta 
människor omkommit och den hjälp som behövdes var utgrävning. Detta skötte 
myndigheterna. Det var också många organisationer som fått pengar över efter 
Tsunamikatastrofen som kom för att hjälpa. Vi hjälpte de människor som behövde akut hjälp 
men efter en utvärdering av situationen deltog vi inte i uppbyggnads arbete.   
I december drabbades Filippinerna av en fruktansvärd tyfon som uppnådde enorma 
vindhastigheter med massor av regn. Detta drog in över provinsen Bicol och Vulkanen Mount 
Mayon. Massor av hus blåste i sönder och lervällingsmassor blandat med stenblock lossnade 
från Vulkantoppen och begravde byar och allt som kom i dess väg. Resultatet var förödande 
och tusentals människor dog och massor blev hemlösa. Barnmissionen var snabbt på plats och 



 
 
 
började med akut hjälp. Vår hjälpinsats gick sedan vidare till att vara med om att renovera och 
bygga upp fördärvade skolor. 
    
Kyrkan på Leto Christian Center,  
 
Församlingen har fått en nytändning och speciellt i sitt ungdomsarbete. Vi ser hur en 
självständig församling växer fram med ungdomlig inspiration. Vi ser hur församlingen växer 
sakta men säkert och Thord har varit ett bra stöd för pastorer och ledare i församlingen. Vi har 
också ett nära samarbete med församlingen då de hjälper oss med evangelisation i vårt 
missionsarbete. 
 
Arbetet i Ukraina. 
 
Arbetet leds av Lyudmyla Loniuk. I staden Lutsk finns kontor och lager. Här arbetar 9 
personer. Vi har ca 100 samarbetspartners. Däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna, 
landsting och statliga myndigheter tillika med kyrkor, församlingar och olika NGOs. 
Tillsammans med dessa samarbetspartners nådde vår humanitära hjälp ut till 282 414 
nödlidande människor vilket är ett nytt rekord för missionen.  
 
Julprogram 
 
Vi kunde hjälpa fler människor än någonsin i vår stora julsatsning. Vi hade under julmånaden 
298 olika möten där vi delade ut julklappar och berättade om Jesus födelse till 72 654 
människor. Över 80 % av dessa människor bad med i frälsningens bön när Gud rört vid deras 
hjärtan. Osby Pingstförsamling med Marion och Leif Ohlsson i spetsen hade samlat in rekord 
summan 216 000 kr till matpaket till julprogrammen. 
 
Försvarsmakten 
 
Vi fick ett fortsatt stort stöd av Svenska försvarsmakten och kunde 2006 dela ut 59 656 
klädesplagg och andra humanitära saker från dem. Vi är oerhört tacksamma för allt det stöd vi 
får av Svenska försvarsmakten. 
 
Humanitärhjälp  
 
Sammanlagt mottog Skandinaviska Barnmissionen i Ukraina 281 146 ton med 
humanitärhjälp. Hjälpen kom i första hand från Skandinaviska Barnmissionen i Sverige,  
Barn Från Ukraina i Norge, Skandinaviska Barnmissionen i Danmark, OTB Bornholm, 
Humedica Tyskland, Filippos Secondhand i Osby, Öppna Hjärtat secondhand i Malmö och 
Svenska Försvarsmakten. Vi är enormt tacksam för alla er som lagt ner ett stort arbete med att 
packa och sortera all denna humanitära hjälp. 
 
 Tjernobylbarn 
 
87 Tjernobylbarn rehabiliterades i Malmö, Örebro och Bornholm. Det var en oförglömlig resa 
för barnen och vi är enormt tacksamma till alla er som offrade tid och pengar för att ta hand 
om barnen. Det var sjuka barn som kom och friska barn som lämnade våra läger, barn stärkta 
till ande, kropp och själ.  
 
 
 
 



                                                                                                                      
                                                                                                                                  
 
Sommarläger 
 
Vi firade 10 års jubileum på vårt sommarläger i Dubechno som vi driver tillsammans med 
pastor Mykola Krykota från Babtistkyrkan. Vi kunde under sommaren ta emot 1 146 barn 
vilket var enormt roligt. Det vi minns bäst är när 200 barn från barnhemmet i Golovno var 
med oss i två veckor. Dessa barn är lätt förståndshandikappade och väldigt livliga. Centret 
behövde renoveras efter deras vistelse, men samtidigt var det underbart att få se glädjen hos 
alla barnen. Vi fick bränna alla deras kläder när de kom eftersom de var fulla av löss. Barnen 
fick nya kläder och fick äta sig mätta, kanske för första gången i sitt liv. Det var en fröjd att få 
ta hand om dessa små änglar. Pengarna som finansierade vårt barnläger i Dubechno kom 
bland annat från Barn Från Ukraina i Norge, Församlingarna i Osby, Jan Grejsen i Danmark. 
Vi stödde också fem andra barnläger i Ukraina som drevs av olika kyrkor och församlingar.  
 
Specialhjälp till sjukhus     
 
På Sollentuna festivalen i Stockholm samlades in pengar till att bygga ett isoleringsrum på 
cancer avdelningen på barnsjukhuset i Lutsk. 2006 kunde vi bygga detta livsnödvändiga rum 
och vi tackar Tomas Ardenfors och Sollentuna festivalen och Lions för detta. 
Vi har också under året kunnat ge extra pengar till medicin till sjuka barn, tackvare de extra 
gåvor fått av ”Barn från Ukraina” och Skandinaviska Barnmissionen på Färöarna. 
 
Dachny 
 
Vi har i 5 år stött med pengar till mat och humanitärhjälp till rehabiliteringscenter för 
handikappade barn i staden Lutsk. 2006 fick detta center som blivit ett mönstercenter för hela 
Ukraina, regional status, vilket innebär att de får högre anslag av pengar och inte längre 
behövde vår hjälp med pengar till mat. Vi har tidigare betalt pengar via Filippos secondhand i 
Osby till mat för alla barnen. Pengarna vi fått av Filippos secondhand kommer istället att 
brukas på ett rehabiliteringscenter 2 mil utanför Lutsk. Barnen som kommer till 
rehabiliterings centret i Dachny är från den fattiga landsbygden i Volynregionen. Centret har 
duktig personal men saknar tillräckligt med pengar till mat för barnen och deras föräldrar. 
Barnen och deras föräldrar bor under några veckor på centret. Vi har också lämnat in en 
projektansökan till Radio Hjälpen för att starta kunskapsutbyte med svensk expertis. 
  
Evangeliskt arbete 
 
Vårt evangeliska arbete fortsätter att växa och vi samarbetar med de flesta samfund. Vi har 
även i år haft en kampanj ”Håll mig i handen”. Kampanjen erbjuder barn som skall börja i 
skolan att komma till våra möten, där vi ber för deras kommande studier och framtid. Barnen 
kommer tillsammans med sina föräldrar och far och mor föräldrar. De får även gåvor från 
missionen som ett minne. Det vi gav i år var en t- shirt, skolväska och pennskrin. Allt som allt 
mötte vi 2 140 skolbarn och alla var mycket tacksamma och glada för att få denna positiva 
skolstart. Vi känner hur respekten hos alla samfund är djupt rotad för Barnmissionens arbete 
och vi arbetar tillsammans med församlingarna mer än någonsin. Det är i olika evangeliska 
kampanjer, julprogrammen mm. En stor händelse i år var när vår missionsledare Lyudmyla 
Loniuk var kallad som talare i den stora pingstkonferensen som hölls i staden Lutsk. 
Lyudmyla var den enda kvinnan på den stora konferensen. Konferensen avslutades med att 
Pingstbiskopen bad alla pastorer och ledare i Ukraina att be för Skandinaviska 
Barnmissionens arbete och vår ledare. Att tillåta en kvinnlig talare i en pingstkonferens i 
Ukraina är något mycket unikt och historiskt och visar vilken respekt de har för 
Skandinaviska Barnmissionens arbete. 
 

Awareness
Note
None set by Awareness

Awareness
Note
None set by Awareness



                                                                                                                      
  
 
 
Fängelsearbetet 
 
Vårt fängelsearbete fortsätter att växa och vi ser hur fångar tar emot Jesus som sin frälsare och 
får sina liv förvandlade. Vi arbetar i massmördarfängelset i Sokal, Pojkfängelset i Kovel, 
pojkfängelset i Dubno och flickfängelset i Melitopol. Tillsammans med de lokala 
församlingarna bedriver vi kontinuerlig Bibelundervisning och vi har 3 anställda evangelister 
som sköter detta arbete. Vi har även ett rehabiliteringscenter för före detta fångar i Sokal. Vi 
hjälper också fängelserna med humanitärhjälp som i huvudsak kommer från Svenska 
Försvarsmakten. När fängelse chefen i Sokal skulle förklara varför vi får komma och vad det 
betyder för fängelset att vi kommer sa han – sedan kärleken kommit hit har inget blivit sig 
likt! Gud är kärleken och kan förvandla alla människor. Vi får också hjälp av fångar som 
blivit frälsta. Kommit ut ur fängelset och som sedan hjälper oss med vårt arbete.  
 
 
AVSLUTNING          
  
  
2006 var ett segerrikt år för Skandinaviska Barnmissionen. Vi upplever hur Gud välsignar 
vårt arbete och vår ekonomi. Barnmissionen hade ett tufft år 2005 med stora världskatastrofer 
och bortgången av vår styrelseordförande Carl Martin Sundbom. De utmaningar vi stod inför 
sammansvetsade hela Skandinaviska Barnmissionens personal och styrelse. Vi har 
tillsammans gått stärkta ur prövningen. 2006 har vi sett hur vi växt både på Filippinerna och i 
Ukraina. Den stora bearbetning vi gjort av vårt befintliga register har också vunnit effekt och 
ekonomin har stärkts. Detta gör att vi ser fram emot 2007 då vi kan planera och starta nya 
missionsarbeten.  Vi önskar att det arbete vi gör skall visa människor på vem vi tror. Vi vill 
hjälpa människor här på jorden men också till ett evigt liv. 
 
 
 
 
Tillgängliga medel att fördela: 
 
- Årets resultat före fördelning enligt resultaträkningen                                  990 026 
- Balanserat kapital, ingående balans                                                            2 532 487 
- Kvarstående belopp att fördela                                                                   3 522 513 
 
 
 
Styrelsen föreslår följande: Årets resultat överföres till balanserat kapital.  
 
 
- Årets resultat                                                                                                   990 026 
- Balanserat kapital, ingående balans                                                             2 532 487 
- Balansering i ny räkning                                                                              3 522 513 



Skandinaviska Barnmissionen
Org nr 846002-8734

Resultaträkning

Organisationens verksamhetsintäkter Not 1 2006 2005

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor 8 426 350 8 213 478
Gåvor in natura 10 638 770 11 659 454
Summa medel från allmänheten 19 065 120 19 872 932
Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen 0 0
Bidrag från övriga organisationer 0 0
Summa medel från organisationer 0 0
Övriga intäkter 2 788 133 720 512
Summa verksamhetsintäkter 19 853 253 20 593 444

Organisationens verksamhetskostnader 3,4
Kostnader insamling 762 455 590 793
Utbetalningar/kostnader avseende den
ideella verksamheten 5 15 329 234 16 942 872
Kostnader information 744 970 576 032
Kostnader administration 6 1 470 280 1 278 010
Övriga kostnader (evangelisation) 73 045 108 244
Avskrivningar 114 294 45 121
Övriga externa kostnader 2 733 133 720 512
Summa verksamhetskostnader 19 227 411 20 261 584

Verksamhetsresultat 625 842 331 860

Resultat från finansiella investeringar
Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc 38 241 73 241
Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader -7 588 -285
Resultat vid försäljning aktier 333 531 14 285
Summa resultat från finansiella investeringar 364 184 87 241

Resultat efter finansiella poster 990 026 419 101

Årets resultat före fördelning 990 026 419 101



Skandinaviska Barnmissionen
Org nr 846002-8734

Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Verksamhetsintäkter
Av verksamhetsintäkterna har 4 360 975  kr (4 177 tkr) insamlats via 90-konton.

Not 2 Övriga intäkter/ Övriga externa kostnader
Posterna i resultaträkningen avser intäkter respektive kostnader i samband med EU-projekt.
med 733 133 kr (720 tkr) därutöver utgör 55 000 kr avseende reavinst 2006 vid försäljning av 
anläggningstillgångar.

Not 3 Medelantalet anställda 2006 2006 2005 2005
Män Kvinnor Män Kvinnor

3 3 2 3

Not 4 Löner och sociala kostnar 2006 2005
Löner har utgått med
till styrelsen 0 0
till missionschef 304 790 287 850
till övriga anställda 1 006 663 848 148
till missionschef på Filippinerna 276 912 265 608

1 588 365 1 401 606

Sociala kostnader 562 866 524 073
varav pensionskostnader inkl löneskatt -161 708 -174 444

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 29 262 kr (32 561kr) missionschefen,
Sverige. (Stiftelsens styrelse 0 kr)

Not 5 Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten
Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens
syfte och omfattar följande delposter:

2006 2005
Direkta kostnader/utbetalningar 3 539 688 4 210 692
Överlämnade gåvor in natura 10 638 770 11 659 454
Intäkter i samband med slutförande av projekt
med bistånd från SMR /(Radiohjälpen) 0 0
Indirekta personalkostnader och 
sociala avgifter 595 767 540 514
Indirekta kostnader i form av
transport- och resekostnader och
övriga indirekta kostnader 555 009 532 212

Summa 15 329 234 16 942 872

Not 6 Kostnader administration
Kostnader för administration omfattar följande delposter:

2006 2005
Personalkostnader och sociala avgifter 810 319 625 213
Övriga kostnader i form av hyror,
revisionsarvoden, kostnader för 
styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm 659 961 652 797
Summa 1 470 280 1 278 010



Skandinaviska Barnmissionen
Org nr 846002-8734

Not 7 Matriella anläggningstillgångar 2006 2 005
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 890 542 881 527
Inköp 369 234 9 015
Försäljningar och utrangeringar -401 842 0
Utgående ackumulerade 857 934 890 542
anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar -813 339 -768 218
Försäljning och utrangering 401 842 0
Årets avskrivning -114 294 -45 121
Utgående ackumulerade avskrivningar -525 791 -813 339

Planenligt restvärde 332 143 77 203

Not 8 Kortfristiga placeringar

Företag Antal/Andelar Bokfört värde
Ansvar AF Sverige 622 82 102          
Ansvar AF Europa 1 58                
SEB Världenfond 5 037 56 271          
SEB Likviditetsfond 4 925 99 828          
SEB Likviditetsfond 1 096 22 230          
SEB Likviditetsfond 13 055 264 594        
SEB Likviditetsfond 30 520 618 573        
SEB Likviditetsfond 22 948 465 106        
SEB Likviditetsfond 48 729 987 607        
SEB Likviditetsfond 49 329 1 000 000     

Totalt 3 596 369    



Skandinaviska Barnmissionen
Org nr 846002-8734

Not 9 Eget kapital
Donations- Reserverade Balanserat Årets Totalt

kapital medel kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 439 383                311 000                     2 113 386                419 101             4 282 870                 

Förändring -149 247 149 247 -                   

Dispostion 419 101                   419 101 -            

Årets resultat 990 026             990 026                    

Utgående balans 1 290 136                311 000                    2 532 487               990 026             5 123 649                 

Donationskapital avser kapital som enligt givarens avsikt och krav skall användas
för visst ändamål.

Malmö 2007 06 01 

Mogens Larsen
Ordförande

Bo Wallenberg Lennart Pedersen

Anders Ljung Nils-Eric Claesson

Min revisionsberättelse har avgivits 2007

Staffan Persson
Auktoriserad revisor
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