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JAPERI, BRASILIEN

”Jorge misshandlades 
av sina föräldrar”

SID 4-5

AGAPE CHILD CENTRE;

”Alla barnen får grund-
läggande datautbildning.”

SID 6-7

God Jul & 

Gott Nytt År!



Jag älskar julsånger. Ofta kan jag inte 
hålla mig längre än tills i slutet av ok-
tober och sen blir det julmusik för hela 
slanten fram tills 1:a advent. 1:a advent 
är för mig en höjdpunkt varje år.

En av sångerna som jag älskar allra mest, 
och det är jag inte ensam om, är ”O hel-
ga natt”. Den skrevs av en fransman år 
1843. På julafton 1906 sändes det första 
AM-radioprogrammet ut, och då blev ”O 
helga natt” den andra sången som någon-
sin spelats i radio. Vissa sånger har något 
speciellt med sig och de lever vidare. Det 
spelar ingen roll att världen runtomkring 
förändras, sångens budskap fortsätter att 
beröra. Och vilken fantastisk text sången 
har. Det är både julens och påskens bud-
skap:

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

När människor kan glömma och man 
känner sig ensam så finns det En som 
aldrig glömmer. Det är Gudsmänskan som 
blev sänd till jorden för över 2000 år sen. 
Han är skälet till att vi firar jul. Låt oss i 
dessa juletider försöka bli en förlängning 
av Hans händer och fötter och visa varan-
dra kärlek och omtanke. 

Tack för Er generositet under året som 
gått! Barn i Nöd är ett sätt där vi alla 
hjälps åt att sträcka ut en hand till den 
fattige och behövande. Och det vi får till-
baka är större än något annat: tacksamma 
och tindrande barnaögon!

Jag vill önska Er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År! Och jag lägger till 
det finaste jag kan önska Er: Guds rika 
välsignelse inför det 
kommande året!

Karin Johansson
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O helga natt...
Vi vill ge fler barn 

Vill du hjalpa till? Bli fadder!
Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till 
det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.  
Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till office@barninod.com och tala om vilka 

önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 031-704 65 60.

www.barninod.com

..

 lite guldkant i vardagen.

Glory, 1,5 år, föräldralös

I mitten av januari 2013 flyttar vi kontoret. Vår nya adress blir:Kungsportsavenyn 22411 36 GÖTEBORG031-704 65 60, 63



Cristiane fick då en idé och ordnde med 
att skriva in Jorge på Instituto Evangélico. 
Hennes två egna barn var redan inskrivna 
och hon kände mycker väl till centrets ar-
bete för barnen. Hon förstod att det skulle 
betyda mycket för Jorge att få vara på cen-
tret. Att han skulle kunna få hjälp där.

Jorge började också hjälpa Fernando, Cris-
tianes man, med att installera larm i olika 
hus. Men snart upptäckte Cristiane att alla 
pengar han tjänade tog hans faster ifrån 
honom. Då började Cristiane istället att 
köpa det som Jorge behövde eftersom det 
inte var någon idé att ge honom pengar. 
Hans faster tog ju allt och gav till sin egen 
son.

Eftersom Jorge nu arbetade så mycket han 
kunde, fick han mindre tid att vara i skolan 
och det medförde att han fick sämre betyg. 
Jorge tog alla arbete han kunde hitta. Han 
åkte tåg för att sälja godis och han delade 
ut flygblad. Han letade alltid efter nya jobb 
och han tjänade runt 4 kronor per timme.

Cristiane tänkte mycket på Jorge och en 
tanke började gro, men hon vågade inte 
riktigt dela den med sin man och sina barn. 
Hon ville att Jorge skulle flytta hem till 
dem. Hon fortsatte bära tanken i sitt hjärta 
och hon bad till Gud. Hon bad att Han skul-
le röra vid hennes mans hjärta och lägga 
samma tanke i hans hjärta också.

Under denna period började Jorge gå 
med Cristiane och hennes familj till kyrkan. 
Barnen lärde känna varandra och så frå-
gade de sin mamma om Jorge inte kunde få 
sova över hos dem ibland.

Så helt plötsligt, utan förklaring, ville fas-
tern inte längre ha honom kvar i sitt hus. 
Hon skickade efter hans pappa som fick 
komma och hämta honom. Men hans pappa 
arbetade i en annan stad, så han kunde inte 
bo hos sin pappa. Pappan hyrde då ett ett 
litet hus i Japeri och där lämnade han Jorge 
ensam med bara en madrass på golvet, la-
kan och kläderna han ägde. Inte ens någon 
mat fick han. Jorge bestämde sig då för att 
raka sitt huvud och åkte sen till skolan.

När Cristiane fick se honom med rakat hu-
vud och sår efter rakbladet blev hon myck-
et bekymrad. Men än en gång lämnade hon 
allt i Guds händer och väntade på att Han 
skulle göra något.

Några dagar senare kontaktade Jorge 
pappa Cristianes man Fernando och fråga-

de om Jorge kunde få bo hos dem på hel-
gerna. Jorge hade klagat på att han kände 
sig ensam och att han inte kunde gå till 
kyrkan. Fernando sa att Jorge gärna får bo 
hos dem på helgerna.

Strax efter detta så kontaktades Fernando 
av Jorges pappa igen. Han hade fått arbete 
i en annan stat och han frågade om Jorge 
kunde få bo hos dem på heltid. Efter sam-
tal i familjen, och alla var överrens, så be-
stämde de att välkomna in Jorge i familjen 
på heltid. De utbytte också emailadress och 
telefonnummer med Jorges pappa för att 
han skulle kunna hålla kontakt med sin son. 
Dagen efter detta samtal flyttade Jorge in 
hos Cristianes familj. Men det var väl ingen 
som direkt trodde på Jorges pappa då han 
sa att han skulle hålla kontakten med Jorge.

Cristiane fick börja lära Jorge allt om hy-
gien eftersom han inte var van vid att var-
ken bada, tvätta sig eller borsta tänderna. 
De tog honom till tandläkaren där de fick 
ta bort en rutten tand. Och sen gjordes 
en tandprotes, som betalades av Instituto 
Evangélico. När man nu ser Jorge har han 
oftast ett stort leende på sina läppar.

Jorges pappa har aldrig dykt upp eller hört 
av sig. Cristiane fick den 19 december 2011 
pappren på att de nu har full vårdnad av 
Jorge. Frågar du idag Jorge om hans familj 
så säger han att hans mamma heter Cristi-
ane, hans pappa Fernando och hans bröder 
Fernandinho, Phillipe och Caio. 

Cristiane säger att Jorge är hennes son 
och att det känns precis som med hennes 
tre egna pojkar. Det känns som om hon 
själv har fött honom. Mor och farföräldrar 
och resten av släkten ser honom som en av 
sönerna i familjen, de gör ingen skilland 
mellan pojkarna.

Idag är Jorge en av pojkarna som sköter 
ljudet i kyrkan. Han är en fin kille som del-
tar i de olika aktiviteterna både i kyrkan 
och på hjälpcentret. Han tar musiklektioner 
och lär sig data.

Jorge är en av barnen på Insitituto 
Evangélico där man ser stor skillnad sen 
han började i aktiviteterna på centret. Hans 
berättelse är bara en bland alla dessa barns 
berättelser. Många av våra barn har varit 
utsatta både för det ena och det andra. De 
har sett och hört sådant som inga barn 
borde vare sig se eller höra. Men på centret 
kan de finna en fristad och få uppmuntran 
och stöd.

Våra anställda och barn här på Instituto 
Evangélico är så oändligt tacksamma för 
den fantastiska hjälp vi får genom Barn i 
Nöd i Sverige. Vår tacksamhet känner ing-
en gräns! Genom Ert stöd kan vi erbjuda 
hjälp till alla dessa barn som annars inte 
hade varit möjligt. Våra barn lär sig sjunga 
och vi ger dem möjlighet att lära sig spela 
olika instrument. Det skulle de aldrig kun-
nat göra utan er hjälp. Att vi också kan ge 
barnen den hjälp de behöver för att klara 
sig i skolan betyder så mycket! Förutom det 
stödet skulle flera av barnen inte klara sig 
igenom skolåren.

Det är med den uppmuntran och hjälp som 
vi får från Er som gör att vi kan fortsätta 
vårt arbete för barnen. Och med ett STORT 
TACK till Barn i Nöd och alla Er som stöd-
jer detta arbete vill alla vi här på Instituto 
Evangélico önska Er en riktigt God Jul och 
Guds rika välsignelse!

Pastor Carlos Augusto, 
föreståndare på Insitituto Evangélico

Den 31 mars 1997 föddes Jorge i São Paulo. 
Han föddes nästan tre månader för tidigt. 
Men allt gick bra och när han var fyra år 
gammal flyttade familjen till Japeri, utan-
för Rio de Janeiro. Hans familj bestod då 
av hans mamma och pappa och en äldre 
bror. Men när de flyttat till Japeri började 
mamman dricka mycket och blev hon blev 
snart alkoholist. Alla pengar som pappan 
arbetade ihop gick till hennes drickande.

För Jorge blev livet mycket svårt. Han 
misshandlades av sina föräldrar och han 
var också tvungen att stanna hemma från 
skolan för att ta hand om sin yngre bror, 
som fötts sen de flyttat till Japeri. Hans sto-
rebror började leva på gatan. Grannar och 
lärare berättade att Jorge hade det mycket 
svårt. Han kom till skolan, de få gånger han 

kunde gå, och han var både blå och lila ef-
ter allt han var utsatt för i hemmet.

Tiden gick och när Jorge var elva år separe-
rade hans föräldrar och Jorge lämnades åt 
sitt öde på gatan av sin mamma som för-
svann. En släkting som visste om Jorges si-
tuation försökte få tillstång att ta hand om 
honom men han fick inte. Jorge hamnade 
då hos sin farmor. Men hans farmor ville 
inte ha honom där och hon hittade hans 
pappa och lämnade Jorge utanför hans 
hus. Men när hans pappa hittade honom på 
gatan utanför huset skickade han tillbaka 
pojken till farmodern. Denna gång utövade 
hon trolldomsritualer på Jorge och lämnade 
honom full av sår. Efter en tid dog farmor 
och Jorge var tillbaka på gatan.

En faster bestämde sig då för att låta honom 
flytta in i hennes hus. Men misshandeln 
fortsatte. De tvingade också Jorge att ar-
beta för att betala för sina kostnader, såsom 
mat och elektricitet. Det var under denna 
period Jorge träffade Christiane. Jorge var 
då tretton år. 

Hans fasters granne var gift med en släk-
ting till Christiane. Och Jorges faster kla-
gade ständigt om hur jobbig Jorge var och 
att han bara tillförde dem ytterligare utgif-
ter och dessutom var han fumlig... Fastern 
misshandlade också Jorge och ofta dök han 
upp med blåmärken runt ögon och näsa.

Cristiane såg pojkens situation och ville 
försöka få bort honom från fastern. Han 
lämnades också mycket ensam och till-
bringade tid på gatan.

Jorge en av pojkarna i 
Japeri, Brasilien

Christine tillsammans med 
sina fyra söner

Jorge med sina vänner på centret.



Agape 
Child Centre 

Barnhemmet i Kerala, södra Indien, 
är Barn i Nöds första barnhem som 
byggdes 1979. Barnhemmet, både 
barn och personal, har mycket gott 
rykte i trakten. Barnhemmet har 
flera gånger fått utmärkelser för 
sitt fina arbete.

Under hösten kom det mycket regn i 
området vilket ställde till en del pro-
blem. En del av pojkhemmet behövde 
därför repareras och ställas iordning 
efter skador som uppstått av vattnet. 

Barn och personal trivs mycket bra 
på hemmet och varje dag lagas mat 
till över hundra personer. Varje år 
anordnas en återträff för pojkar som 
studerat på Agape. Fler och fler an-
sluter sig till gruppen. George, som 
är ansvarig för pojkarna på barn-
hemmet, är den som håller i träffen. 
George har själv växt upp på barn-
hemmet och han är nu en i perso-
nalen som fått stort ansvar för olika 
bitar på barnhemmet.

Tre av flickorna som växt upp på 
Agape fick ekonomiskt stöd för att 
studera vidare och gör nu det i andra 
delstater.

Några av barnen tycker det är väl-
digt roligt med trädgårdsarbete och 
att odla olika saker. De håller nu på 
att anordna en liten köksträdgård. De 
lägger mycket av sin fritid i den lilla 
trädgården som ger ett litet extra till-
skott till köket.

Kokospalmer finns det gott om och 
kokosnötterna används ofta i mat-
lagningen. Agape odlar både frukt 
och grönsaker som barnen har stor 
glädje av. De har också tre mjölkkor 
och några getter.

Alla barnen och några av de vuxna 
får en grundläggande datautbild-
ning. Datacentret som byggdes för 
några år sen, och som förväntades ge 
ett tillskott till barnhemmet, används 
nu inte på samma sätt som i början. 
Detta på grund av att dataanvän-

dandet i hemmen växt och folket i 
området behöver inte längre gå till 
internetcafé för att få tillgång till da-
torer. Men centret används flitigt av 
barnen på barnhemmet.

En av flickorna på barnhemmet heter 
Vismaya. Hon är sju år gammal och 
hon går i andra klass. Hon tillhör en 
hinduisk familj och hennes familj be-
stod av mamma, pappa och en bror.

Hennes pappa var alkoholist och 
han brydde sig inte mycket om sin 
familj. Ibland var han också mycket 
våldsam mot sin fru och sina barn. 
Vismayas mamma tog det jobb hon 
kunde få som hjälp i grannarnas hus. 
Familjen hade ett eget lite hus men 
det var sällan lugn och ro i hemmet. 
Barnen låg ofta sömnlösa på nätterna 
och var livrädda för vad deras pappa, 
som var full, kanske skulle göra.

En natt försökte pappan att ta livet 
av mamman med en stor kniv. Men 
som genom ett under lyckades mam-
man komma undan och sprang in i 
ett av grannhusen. Så familjen levde 
i en fruktansvärd situation när mam-
man kontaktade Agape. Hon sökte 
jobb för sig själv och plats för sina 
båda barn. Nu har alla tre flyttat in 
på barnhemmet och mamman, som 
heter Sathy, arbetar i köket. De trivs 
alla tre mycket bra!

Varje år är det också runt 20-25 
elever från olika delstater som går i 
Bibelskolan på området. Detta år är 
det 20 elever i klassen och de kom-
mer från 12 olika delstater i Indien.

Joseph och Maria, som varit före-
ståndare under alla år, gör ett fan-
tastiskt arbete på barnhemmet. De 
sänder sina varmaste hälsningar och 
tillsammans med barn, personal och 
eleverna på Bibelskolan önskar de 
alla sina vänner i Sverige God Jul 
och Gott Nytt År!

Varughese Mathew

Joseph och Maria



Att som nioåring lämna sin hemby och 
flytta in på BaanChivitMai kan vara om-
skakande. Så var det för lilla Sudalat. 
Hon föddes långt upp i bergen och hon 
var nummer två i en syskonskara på fem. 
När hon var liten så skiljdes hennes för-
äldrar och hon fick bo hos sin mamma. 
Men efter en kort tid hittade mamman en 
ny man och gifte om sig. Och sen dröjde 
det inte länge förrän Sudalat fick en ny 
liten syster. Denna lilla nya familjemed-
lem tog all plats i hemmet. För Sudalat 
innebar det att hon inte längre var väl-
kommen i denna nya familj och hon fick 
flytta till sin moster. 

Hennes moster och morbror hade det 
dock fattigt och egentligen hade de inte 
råd att ta hand om ett barn till. Men de 
såg hur Sudalat led och ville hjälpa hen-
ne. Morbrodern hade hört talas om Ba-
anChivitMai och så småningom hamnade 

Sudalat där. Hur det gick till, minns hon 
inte. Men hon är lycklig över att få bo 
där. Nu kan hon äta sig mätt, gå i skolan 
och hon har massor av vänner. Uppe i 
bergen fanns det bara möjlighet att kun-
na gå lågstadiet i skolan och sedan var 
det stopp. För att kunna gå vidare i sko-
lan är man tvungen att flytta till staden. 
Det är inte möjligt för alla.

Nu har lilla Sudalat fått möjlighet att stu-
dera hur långt hon vill och förmår. Hon 
har också en dröm om att en dag bli lärare 
så att flera barn kan få lära sig bra saker.

BaanChivitMais största verksamhet är 
skolhemmet HuaDoi som ligger sju kilo-
meter öster om Chiang Rai. De flesta av 
barnen som bor här kommer från byarna 
i norra Thailand. Barnen är i åldern 3-20 
år och går i förskola, grundskola och 
gymnasium på de statliga skolorna i Chi-

ang Rai. Utan skolhemmet skulle barnen 
inte få någon utbildning eftersom deras 
hembyar ligger för långt bort. 

Flera av barnen har förlorat sina föräld-
rar i AIDS eller till långa fängelsestraff 
på grund av knarkhandel. De har därför 
ingenstans att ta vägen. 

Många av barnen har på Huadoi fått en 
fristad då de annars hamnat i riskzonen 
för prostitution och förnedring. Här kan 
de växa upp i säkerhet utan risk för att 
säljas till hallikar och hamna på bordeller 
i någon av landets storstäder.

Skolhemmet fungerar som en familj, med 
föreståndarna som föräldrar. Alla hjälps 
åt med städning, matlagning och annan 
skötsel. Hemmet har eget jordbruk med 
risodling, grisar, höns, fiskodling, grön-
saker och fruktträd.

Madeleine och Inge Ekelyck

BaanChivitMai i Thailand
...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.  

Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen 
även sedan Din dag på jorden är avslutad. 

Telefon och adress se sid 3

Svarskort
q  Ja, jag vill bli fadder!
Varje månad bidrar jag med:
q 150 kr     q 200 kr     q 300 kr     q 350 kr     q ______ kr

Jag vill att mitt 
fadderbidrag ska 
användas till:

q Barnhem för barn från 
trasiga hem (Agape) i Indien

q Föräldralösa barn 
(Ebenezer-hemmet) i Indien

q Barn i slummen i Japeri, 
Rio de Janeiro, Brasilien

q Barnhem för små barn 
(Rangala) i Kenya. Privat 
fadderskap från 200 kr/mån

Skänk bort  
utdelningen och 

slipp skatten
Efter en dom i Regeringsrätten från 
2006 är det möjligt för privatperso-
ner att skänka aktieutdelning i börs-
bolag till olika typer av välgörenhet.

Du kan alltså skänka bort aktieut-
delningen till välgörande ändamål 
och slippa betala skatt.

Mottagarna måste vara stiftelser el-
ler ideella organisationer med all-
männyttiga ändamål. De ska alltså 
vara skattebefriade.

 Så här går det till:
• Kontakta din bank eller  
 depåinstitut som har hand om   
 ditt VP-konto eller depåkonto.

• Bestäm vilket bolags utdelning  
 som ska skänkas samt belopp. 

• Ge den ifyllda blanketten  
 till din bank. 

• Spara kvittot, som ska bifogas  
 i din deklaration nästa år.

Se vår hemsida

www.barninod.com
för ytterligare information

Namn: ________________________________________________

Adress: ________________________________________________

 ______________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Födelseår: _____________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Skicka kupongen till Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

Testamente...



Tack alla våra annonsörer!

MÖBLER OCH INREDNINGAR

Kyrkvägen 2, 560 25 Bottnaryd
Tel. 036-207 00 Fax 036-203 85

HAGA

DÄR KAN DU:

– Bli fadder 

– Ladda ner senaste 
 tidningen 

– Läsa mer om 
 vårt arbete!

– Hitta kontaktuppgifter

– med mera...

När du vill inspireras av att 
förnya ditt hem, gör ett besök 

hos oss på Hönö.
Vi har det mesta du 
behöver i hemmet:

Sängar • Mattor • Lampor
Gardiner • Presenter • med mera

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg 
Besöksadress: Kungsportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00 • Fax 031-799 85 99
info@opalen.se • www.opalen.se

Fastighetsförvaltning 
handlar om förtroende
Det har vi uppnått genom:
• Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
• Korta beslutsvägar och personlig service
• Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om 
uppdragen  varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs 
en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och 
värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

InsIdan är vIktIgast
Trappor · Fönster · Glaspartier · Receptionsdiskar 
Vikväggar · Innedörrar · Ytterdörrar · Entrépartier 
Persienner & Markiser

Se vår nya hemsida www.nibema.se  

www.barninod.com
Nu ligger vår nya hem

sida ute

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA

Barn i Nöd 
  i världen

Gratulation
Lasse Rolén, Floda 50 år

Till minne
Tyra Bergström, Siljansnäs

Sonja Jarny, Göteborg

Olle Kallur, Vikarbyn

Kerstin Karlson, Ed

Helge Olausson, Öckerö

Helny Ollas, Siljansnäs

Karl-Erik Sandvik, Lysekil

The Jaffa Institute, Tel Aviv

ISRAEL

Neve Michael, Pardes Hana

ISRAEL

Emanuel Ebenezer Home, Shahpur

INDIEN

Agape Child Centre, Perumbavoor

INDIEN

Good Hope Blind Mission, Kottayam

INDIEN

Instituto Evangélico, Japeri

BRASILIEN

Kärlekens Hem, Manacapuru

BRASILIEN

Ray of Hope, Manaus

BRASILIEN

Handikapphem, Padhar

INDIEN

Rangala Baby Home, Ugunja

KENYA

BaanChivitMai – ChiangRai

THAILAND

Projecto 4, Azua  

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

Hope for the Children, Tema

GHANA
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B Tackkort önskas q Ja q Nej

Har du flyttat?
Ny adress: ...........................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

9005752 06

q Gåva till Barn i Nöd

Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Nordhemsgatan 63, 413 09 Göteborg

  Gåva till Barn i Nöd

  Ray of Hope

Tackkort önskas     Ja       Nej

Har du fl yttat?

Ny adress ................................................

.................................................................

90 05 75-2

Barn i Nöd
– Ins. stiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
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VILLKOR FÖR AUTOGIRO
Medgivande
Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av 
gåva via Autogiro till Barn i Nöd – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell 
Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. 
Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning
Jag kommer att se till att det fi nns täckning på kontot för att överföring ska 
kunnas göras den sista varje månad.

Stopp av uttag
Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i 
Nöd senast 2 dagar innan förfallodagen.
Medgivande återkallas
Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det 
genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senaste 
5 vardagar efter att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för 
bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om 
kontots adress får samarbetas med Bankgirocentralens till ett register.

Autogiro

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:  
❏ Fadderbarn ❏ Utbildning ❏ Katastrof- och hjälparbete ❏ Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED: 
❏ 150 kr/mån ❏ 200 kr/mån ❏ 500 kr/mån ❏ Annat belopp:              kr/mån

✁

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

Namn:  Ref. nr:

Adress:

Postnummer: Ort: Telefon:

Personnummer: (obligatorisk uppgift)  E-mail:

Bank

Bankkonto som pengar ska dras ifrån: (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)

Ort, datum:

Namnunderskrift:


